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إىل  م01/01/2022هيئة الرقابة الشرعية من  تقرير
 م31/12/2022

 إىل السادة / مسامهي بنك الربكة اإلسالمي احملرتمني
حممد  ورسولنا والسالم على سيداناحلمد هلل رب العاملني والصالة 

 .وصحبه أمجعني هوعلى آل

وفقا لقرار اجلمعية العمومية القاضي بتعيني هيئة الرقابة الشرعية 
، نقدم لكم التقرير ذه املهمةنك الربكة اإلسالمي وتكليفنا هبلب

 :يتاآل
املبادئ  ،بصورة مستقلة وحرية اتمة دون أي ضغوطات راجعنالقد 

 والتقارير املالية، بنشاطات البنك،والعقود املتعلقة  ،املستخدمة
يف الفرتة اليت تبدأ من اليت طرحها بنك الربكة اإلسالمي  نتجاتوامل

 ابملراجعةقمنا  حيث. م2022هناية ديسمرب  أول يناير حىت
الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كان البنك التزم أبحكام ومبادئ 

وكذلك ابلفتاوى والقرارات واإلرشادات احملددة  ،الشريعة اإلسالمية
ضافة إىل مراجعة التقرير ابإل .أصدرانها ضمن هذه الفرتةاليت 

" يب دبليو سيشركة " الصادر عن املدقق الشرعي اخلارجي املستقل
 واعتماد املالحظات املدرجة فيه.

اإلجراءات املتبعة اليت اشتملت على فحص  ابملراجعةقمنا  كما
 بصورة، املعامالتمن البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع 

الشرعي وإدارة  التنسيق والتنفيذإدارة كل من مباشرة أو عن طريق  
اجتماعات هليئة الرقابة  4 عقدمن خالل ، وذلك التدقيق الشرعي

مستنًدا متعلًقا بنشاط  118مراجعة : )واإلشراف على، الشرعية
التدريب  رامج(، )بعملية منفذة 1794 على تدقيقال(، )البنك

 ." إعالاًن ومادة تروجيية(482الشرعي للموظفني واملتدربني(، )"

                                          

ن أجل احلصول على م واإلشراف الالزمني كما قمنا ابلتخطيط
ضرورية لتزويدان أبدلة رأيناها والتفسريات اليت  مجيع املعلومات

 يءأبن البنك مل خيالف أحكام ومباد مقبوًل تكفي إلعطاء أتكيد 
 الشريعة اإلسالمية، ويف رأينا:

 وقدمها أن العقود والعمليات واملعامالت اليت أبرمها .1
اليت اطلعنا  م2022البنك حىت هناية السنة املالية 

متت  -عدا تلك اليت قرران جتنيب رحبهاما - عليها
 وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

أن مجيع املكاسب غري املقصودة واليت حتققت من  .2
مصادر أو بطرق حترمها أحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية التزمت اإلدارة بتجنيبها وصرفها يف وجوه 

جلنة الزكاة والتربعات اخلريية وفق  اخلري حتت إشراف
 .الضوابط املقررة من قبلنا

على حساابت  ئرتوزيع األرابح وحتميل اخلسا أن .3
الستثمار يتفق مع األساس الذي مت اعتماده من قبلنا 

 وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
حصلت على ختويل من قبل السادة  قدإدارة البنك ن أ اكم

 عرب جلنة الزكاة والتربعات اخلريية همعننيابة إبخراج الزكاة  املسامهني
وبناًء عليه فإن زكاة  ،حلساب الزكاة املعتمد من اهليئة الشرعية اطبقً 

 .دولر أمريكي 0.338السهم الواحد تعادل 

.نسأل هللا العلي القدير أن حيقق لنا الرشاد والسداد   
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  (م)  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب.   تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
 

  وحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية الم 
 

     الرأي
 

(م) ("البنك") وشركته   بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب.ل  الموحد المرفقة تظهر بصورة عادلة، ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  الموحدة  برأينا، أن البيانات المالية  
حاملي حسابات االستثمار غير الموحدة للتغيرات في حقوق  والقائمة    ة وحد النقدية الم   ها ، وتدفقات وحدالمالي الم   ا، وأدائه ٢٢٠٢ديسمبر    ٣١التابعة ("المجموعة") كما في  

  للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفًقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.  المدرجة في الميزانية
 

  قمنا بتدقيق ما يلي
 

  للمجموعة التي تتكون من: وحدة البيانات المالية الم 
 
 ؛ ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١كما في   القائمة الموحدة للمركز المالي 
  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ القائمة الموحدة للدخل  
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك  
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛  القائمة الموحدة للتدفقات النقدية   
 ذلك التاريخ؛ و في للسنة المنتهية  القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية  
 والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة.   

  

   الرأيأساس 
 

اإلسالمية. إن مسؤولياتنا بموجب   لقد أجرينا عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
   ا التقرير.من هذ وحدةالم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات الماليةهذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم 

 

   لرأينا.  سا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أسا
 

  االستقاللية 
 

ة والمراجعة للمؤسسات  نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لمعايير السلوك األخالقي للمحاسبين والمراجعين للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسب 
في مملكة البحرين. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية   وحدةالمالية اإلسالمية ومتطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الم

  . يةوفقا لهذه المتطلبات و لمعايير السلوك األخالقي للمحاسبين والمراجعين للمؤسسات المالية اإلسالماألخرى 
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  (م) (تتمة)  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في  
 

  (تتمة) ة وحد التقرير حول تدقيق البيانات المالية الم
 

   المعلومات األخرى
 

(باستثناء البيانات   مجلس اإلدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية تقريرإن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من  
   قع إتاحته لنا بعد ذلك التاريخ.والتقرير السنوي المتو حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحساباتوتقرير مدقق الحسابات عليها) والتي   وحدةالمالية الم

 
  نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها.  نال يغطي المعلومات األخرى، ولموحدة  إن رأينا عن البيانات المالية ال

 
في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت المعلومات األخرى   وحدة تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الم 

   أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل مادي.  وحدةال تتفق بشكل مادي مع البيانات المالية الم 
 

إننا مطالبون بإعداد تجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، استناداً إلى ما قمنا به من أعمال، ف وإذا استن
  تقرير بذلك. وعليه، ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

 
   .المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيه، فنحن مطالبون بإبالغ   عندما نقرأ التقرير السنوي، إذا خلصنا إلى وجود خطأ جوهري 

 

  لموحدةفيما يتعلق بالبيانات المالية ا المسؤولين المكلفين بالحوكمةمسؤوليات 
 

  وتعهد المجموعة بالعمل وفًقا لقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية من مسؤولية مجلس إدارة المجموعة. وحدة تعد هذه البيانات المالية الم 
 

المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي وعرضها بصورة عادلة وفًقا لمعايير المحاسبة المالية    وحدة إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه البيانات المالية الم 
وبالنسبة ألنظمة   )الثاني   المجلد  ( وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي  وتعديالته (قانون الشركات التجارية)،    ٢٠٠١) لسنة  ٢١رقم (   البحريني   لشركات التجاريةقانون ا و 

   . خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ وحدة الرقابة الداخلية التي يرى مجلس اإلدارة أنها ضرورية ليتمكنوا من إعداد بيانات مالية م 
 

ى مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن ، مسؤولون عن تقييم قدرة المجموعة عل وحدة يعتبر مجلس اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية الم 
أو ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة واستخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها  

 القيام بذلك.
 

  مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.  (أعضاء مجلس اإلدارة)  بالحوكمة إن المكلفين  
 

    

٢ 



 

 

  (م) (تتمة)  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في  
 

  (تتمة) ة موحد التقرير حول تدقيق البيانات المالية ال
 

  ةموحدمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية ال
 

ككل خالية من أي خطأ جوهري، سواء كان ناشئاً عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير   وحدةتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الم 
ايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقا مع 

لخطأ، المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية سوف يكشف دوما عن أي خطأ جوهري في حال وجوده. تنشأ حاالت األخطاء من االحتيال أو االصادرة عن هيئة  
  .وحدةالبيانات المالية الم  وتعتبر جوهرية إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 

 
سالمية، فإننا نمارس األحكام المهنية كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإل 

  ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. كما أننا نقوم بما يلي:
 

 الم المالية  للبيانات  الجوهرية  المناسبة لتلك  وحدة تحديد وتقييم مخاطر األخطاء  التدقيق  إجراءات  الخطأ، وتصميم وتنفيذ  الناشئة سواء من االحتيال أو   ،
يعتبر أعلى من ذلك    المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي خطأ جوهري ناشئ عن االحتيال 

   الذي ينشأ عن الخطأ، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.

  لغرض إبداء  الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، وليس
  الرأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس اإلدارة .  

  ي، وبناء على أدلة التدقيق التي تّم الحصول عليها سواء مع وجود عدم تأكد  استنتاج حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة ألساس االستمرارية المحاسب
فإنه  مادي متصل باألحداث أو الظروف التي قد تؤدي إلى شك جوهري حول قدرة المجموعة على االستمرارية. إذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد مادي،  

، أو في حال كانت هذه اإلفصاحات غير كافية،  وحدة حات ذات الصلة في البيانات المالية الميُطلب منا لفت االنتباه في تقرير مراقب الحسابات في اإلفصا
األحداث أو الظروف    فعلينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. ومع ذلك، قد تؤدي

  استمرارية المجموعة.المستقبلية إلى إيقاف  

  تمثل المعامالت واألحداث    وحدةوهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الم  وحدةتقييم العرض الشامل للبيانات المالية الم
  بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 

 موحدةة للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالي  .
 إليه. ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولين عن رأي التدقيق الذي توصلنا  

، بما في ذلك أي  المهمةالتدقيق   مالحظاتفيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له و  المسؤولين المكلفين بالحوكمةمع   إننا نتواصل
   قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.

  

 
 
 
 
 
 
 
 

٣ 



 

 

  (م) (تتمة)  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في  
 

  (تتمة)  وحدةالتقرير حول تدقيق البيانات المالية الم
  

   تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية والشرعية األخرى 
    

       )، نقرر ما يلي:الثاني المجلد قواعد مصرف البحرين المركزي (وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وكتاب 
                        

   .بسجالت محاسبية مالئمة والبيانات المالية الموحدة تتفق معهااحتفظ البنك  .١
 

   .وحدةالمالية المتتوافق مع البيانات مجلس اإلدارة  وتقرير هيئة الرقابة الشرعية إن المعلومات المالية المتضمنة في تقرير  .٢
 

قد خالف أيًا من األحكام المطبقة لقانون الشركات التجارية، وقانون مصرف البحرين    ، خالل السنة   ، البنك لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن   .٣
عقد التأسيس    بنود   الثاني) وتوجيهات مصرف البحرين المركزي أو  المجلدالمركزي والمؤسسات المالية، وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي (

أو على   ٢٢٠٢ديسمبر  ٣١أنشطتها للسنة المنتهية في  التي حدثت خالل السنة والتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على  و  للبنكوالنظام األساسي  
 . كما في ذلك التاريخ مركزه المالي

 
  استجابة لجميع مطالبنا.  والمعلومات المرضية من قبل أعضاء مجلس اإلدارةتم تزويدنا بالتوضيحات  .٤

 
 

  ق.قد التزم بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية خالل الفترة قيد التدقي البنك هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة ان   حددت عالوة على ذلك، 
  

    
 

 
 
 
 

 إلياس أبي نخول 
١٩٦رقم تسجيل الشريك:   

ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد برايس   
 المنامة، مملكة البحرين 

٣٢٠٢فبراير  ١٢  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٤ 







  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

  جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. ٣٣إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٧  

  المالك  القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق 
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

   الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم  
     اتاحتياطي  

 

  رأس 
  المال 

 

المال    رأس
  اإلضافي

 ١فئة  
  قانونية 

 
  عامة

 

خطة المزايا  
المحددة 

 للموظفين 

التغيرات  
المتراكمة في  
القيمة العادلة  

 ات ستثمارلال

إعادة تقييم  
الممتلكات  
 والمعدات 

  صرف 
  العمالت 
 األجنبية

أرباح مبقاة 
 خسائر (

 ) متراكمة
  المجموع 

 

حقوق غير 
  مسيطرة 

 

  مجموع  
  حقوق المالك 

 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
             

 ١٠٢٬٦٤٠ ٩٬٢١٠ ٩٣٬٤٣٠ ١٬٩٢٩ )١٦٬٢٠٦( ١٧٨ ١٬٦٣٧ )٣٨( ٣٬٢٧٥ ٩٬٣٦٣ ٤١٬٨٤٧ ٥١٬٤٤٥ ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 

  ) ٢٩٤( ) ١٥٢( ) ١٤٢( - - - ) ١٤٢( - - - - - التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  

 ) ٧٬٩٨٤(  ) ٢٬٩٠٣( ) ٥٬٠٨١( - ) ٥٬٠٨١( - - - - - - - تحويل العملة األجنبية  عمليات
ناتجة من خطة المزايا  تخمين  إعادةخسارة 

  ) ٢٦(  ) ١١(  ) ١٥( -  - - - ) ١٥( - - - - المحددة
 ) ٨٢( ) ٣٤( ) ٤٨( -  - ) ٤٨(  -  -  -  -  -  -  إعادة تقييم األراضي

 ) ١٧٦( - ) ١٧٦(  ) ١٧٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيع الزكاة   

 ) ٥٬٦٥٥( - ) ٥٬٦٥٥(  -  -  -  -  -  -  -  ) ٥٬٦٥٥( - ١استرداد رأس المال اإلضافي فئة 

  ٥٬٦٥٥  -  ٥٬٦٥٥  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥٬٦٥٥ المصدرة األسهم العادية

 ٦٬١٩٨ ١٬٣٧٦ ٤٬٨٢٢  ٤٬٨٢٢  -  -  -  -  -  -  -  -  صافي الدخل للسنة  

 - - - ) ٤٨٢(  -  -  -  -  -  ٤٨٢  -  -  التخصيص االحتياطي القانوني  
 ─────────── ────── ─────────── ─────────── ────── ────── ──────────────── 

 ١٠٠٬٢٧٦ ٧٬٤٨٦ ٩٢٬٧٩٠ ٦٬٠٩٣ )٢١٬٢٨٧( ١٣٠ ١٬٤٩٥ )٥٣( ٣٬٢٧٥ ٩٬٨٤٥ ٣٦٬١٩٢  ٥٧٬١٠٠ ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ═══════════ ══════ ═══════════ ════════════ ═══════ ══════ ════════════════ 
             

 ١٠٠٬٨٢٢ ٩٬٧٣٩ ٩١٬٠٨٣ ) ١٬٣١٧( ) ١٣٬٧٠٢( - ٥٨٨ ) ٣٦( ٣٬٢٧٥ ٨٬٩٨٣ ٤١٬٨٤٧ ٥١٬٤٤٥   ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 

  ٩٠١ ) ١٤٨( ١٬٠٤٩ - - - ١٬٠٤٩ - - - - - التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  

 ) ٣٬٩٥١( ) ١٬٤٤٧( ) ٢٬٥٠٤( - ) ٢٬٥٠٤( - - - - - - - عمليات تحويل العملة األجنبية 
ناتجة من خطة المزايا  تخمين  إعادةخسارة 
 )٤( )٢( )٢( -  - -  -  )٢(  -  -  -  -  المحددة

 ) ١٧٧( - ) ١٧٧(  ) ١٧٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيع الزكاة   
إعادة تقييم األراضي (محسوما منها الضريبة 

 ٣٠١ ١٢٣ ١٧٨  -  -  ١٧٨  -  -  -  -  -  -  المؤجلة) 

 ٤٬٧٤٨ ٩٤٥ ٣٬٨٠٣  ٣٬٨٠٣  -  -  -  -  -  -  -  -  صافي الدخل للسنة  

 - - - ) ٣٨٠(  -  -  -  -  -  ٣٨٠  -  -  التخصيص االحتياطي القانوني  
 ────────────────────────── ────────────────── ────── ───────────────

 ١٠٢٬٦٤٠ ٩٬٢١٠ ٩٣٬٤٣٠ ١٬٩٢٩ )١٦٬٢٠٦( ١٧٨ ١٬٦٣٧ )٣٨( ٣٬٢٧٥ ٩٬٣٦٣ ٤١٬٨٤٧  ٥١٬٤٤٥ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ══════════════════════════ ════════════ ═══════ ══════ ════════════════ 



  اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)بنك البركة 

  من هذه القوائم المالية الموحدة. جزءاً  ٣٣إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٨  

 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢١ ٢٠٢٢  

  
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
    األنشطة التشغيلية 

  ٤٬٧٦٣  ٨٬٠٢٧  صافي الدخل قبل الضرائب
    تعديالت للبنود التالية:  

  ٣٬٧٥٠ ٣٬٠٥١ ١٠ استهالك وإطفاء 
  ٦٬٥٣٦  ٢٬٢٠٢ ٢٣ صافي  -الخسائر االئتمانية المتوقعة / مخصص االضمحالل 

  )١٥( ) ١٢(  مكسب من بيع ممتلكات ومعدات 
  ) ١٬٥٣٤( ) ١٬٢٢٥( ٨  حصة البنك من دخل ناتجة من االستثمار في مشروع مشترك 

  ) ١٬٣٧٢( ) ٣٨٦(  مكسب من بيع استثمارات  
  ٤٤ ٣٧   خسارة غير محققة من إعادة تقييم استثمارات عقارية

  ──────────────────
  ١٢٬١٧٢ ١١٬٦٩٤  الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

  ───────── ───────── 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
  ) ٤٬٩٧٢( ١٧٩   أرصدة احتياطيات إجبارية لدى بنوك مركزية 

  ) ١٣٬٥٠٩( ٢٬٥٦٣  مبالغ مستحقة القبض 
  ) ٥٢٬٤٤٧( ) ٣٧٬٨٦٣(  إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض 

  ٧٬٤٧١ ٣٢٬٦٨٦  المشاركة
  ) ٢٬٧٦٧( ٣٬٣٤٩  موجودات أخرى 
  ) ٧٬٤٩١( ١٣٢  مطلوبات أخرى 

  ٢١٬٨٨٧ ) ٢٦٬٩٤٣(  مرابحة وذمم دائنة أخرى  
  ) ١١٬٥٧٧( ) ٤١٬٦١٢(  حسابات جارية 

  ٦٣٬٥٢٨ ١٧٬٩٢٧  حقوق حاملي حسابات االستثمار  
  ) ٧٧٥( ) ٧٧٦(  ضرائب مدفوعة  

  ────────────────────
  ١١٬٥٢٠ ) ٣٨٬٦٦٤(  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغيلية

  ────────────────────
    األنشطة االستثمارية 

  ) ١٤٠٬٦٥٠( ) ١١٢٬٦٠١(  شراء استثمارات 
  ٩٥٬٨٤٥ ٩١٬٥٤٧  استثمارات تم بيعها / استحقاقها  

  ) ١٬٩٨٠( ) ٩١٩(  شراء ممتلكات ومعدات 
  ٢٥٣ ٢٢٠  بيع ممتلكات ومعدات 

  ────────────────────
  ) ٤٦٬٥٣٢( ) ٢١٬٧٥٣(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  ────────────────────
      األنشطة التمويلية 

  ٢٬٤٧٢  ) ١٬٤٤٧(   استالم / (سداد) المضاربة الثانوية
  ────────────────────

  ٢٬٤٧٢  ) ١٬٤٤٧(  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمويلية
  ────────────────────
    

  ) ١٨٦( ) ٤٬٢٨٠(  أجنبيةتعديالت تحويل عمالت 
    

  ) ٣٢٬٧٢٦( ) ٦٦٬١٤٤(  صافي النقص في النقد وما في حكمه
    

  ١٤٤٬٣١١ ١١١٬٥٨٥  يناير  ١النقد وما في حكمه في  
  ────────────────────

  ١١١٬٥٨٥ ٤٥٬٤٤١ ٢٦  ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 
  ════════════════════
 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

  جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. ٣٣إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٩  

 غير المدرجة في الميزانية ستثمارلتغيرات في حقوق حاملي حسابات االل  قائمة الموحدة ال
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 

  الرصيد في 
  يناير  ١

٢٠٢٢   

  صافي 
الودائع /  
   السحوبات 

  إجمالي 
   الدخل 

حصة  
المضارب /  

   رسوم الوكيل 

  الرصيد في 
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٢ 

 
  ألف  

   دينار بحريني 
  ألف  

   دينار بحريني 
  ألف  

   دينار بحريني 
  ألف  

   دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
           

         الوكالة باالستثمار  وعاء 
            

موجودات ممولة بصورة مشتركة  
 ٢٤١٬٦٠٠  ) ٤٬١٩٩(  ٩٬٤٠٧  ٤٢٬٣٥٥   ١٩٤٬٠٣٧  مدرجة بالميزانية 

 ────── ────── ─────── ─────── ──────
  ٢٤١٬٦٠٠  ) ٤٬١٩٩(  ٩٬٤٠٧  ٤٢٬٣٥٥   ١٩٤٬٠٣٧ 
            

                   أخرى
 ٦١٬٣٠٥   ) ٦٥(    ٣٬٦٢٠    ١٣٬٥٩٠   ٤٤٬١٦٠ مبالغ مستحقة القبض 

 ١٠٬٢٦٦   -   -   ) ٥٬٣٣٨(   ١٥٬٦٠٤ استثمارات
 ٧١٬٥٧١   ) ٦٥(    ٣٬٦٢٠   ٨٬٢٥٢   ٥٩٬٧٦٤ 
 ────── ─────── ─────── ─────── ──────
 ٣١٣٬١٧١  ) ٤٬٢٦٤(  ١٣٬٠٢٧  ٥٠٬٦٠٧   ٢٥٣٬٨٠١ 
 ══════ ══════ ═══════  ═══════  ══════
          

 

  الرصيد في 
  يناير  ١

٢٠٢١   

  صافي 
الودائع /  
   السحوبات 

  إجمالي
   الدخل 

حصة  
المضارب /  
   رسوم الوكيل 

  الرصيد في 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١ 

 
  ألف  

   دينار بحريني
  ألف  

   دينار بحريني
  ألف  

   دينار بحريني
  ألف  

   دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني
           

         
               الوكالة باالستثمار وعاء 

              
موجودات ممولة بصورة مشتركة  

  ١٩٤٬٠٣٧    )٣٬٧٠١(   ٥٬٤٨١    ٥٤٬٩٧٤    ١٣٧٬٢٨٣  مدرجة في الميزانية
  ──────  ─────  ───────  ───────  ──────
  ١٩٤٬٠٣٧    )٣٬٧٠١(    ٥٬٤٨١    ٥٤٬٩٧٤    ١٣٧٬٢٨٣ 
 ══════ ══════ ═══════  ═══════  ══════

                   أخرى
 ٤٤٬١٦٠   ) ٥٠(    ٤٬١٦٩   )١١٬٣٦٥(   ٥١٬٤٠٦ مبالغ مستحقة القبض 

 ١٥٬٦٠٤   -   -   ٧٬٠٤٤   ٨٬٥٦٠ استثمارات
 ٥٩٬٧٦٤   ) ٥٠(    ٤٬١٦٩   )٤٬٣٢١(   ٥٩٬٩٦٦ 
 ────── ─────── ─────── ─────── ──────
 ٢٥٣٬٨٠١  )٣٬٧٥١(  ٩٬٦٥٠  ٥٠٬٦٥٣  ١٩٧٬٢٤٩ 
 ══════ ══════ ═══════  ═══════  ══════
  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٠ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١ في
  
  
    التأسيس والنشاط الرئيسي ١
  

. يعمل ١٩٨٤فبراير    ٢١تأسس بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) ("البنك") كشركـة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين بتاريخ  
فروع تجارية    خمس. الصـادر عن مصرف البحرين المركزي. لدى البنك  ٠٢٥/RBالبنك بموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة رقـم  

مجموعة البركة ش.م.ب. (مجموعة البركة المصرفية  من قبل  )  ٪ ٩٢:  ٢٠٢٠(  ٪٩٢بة  إن البنك مملوك بنس  في مملكة البحرين.
  "). األساسية ("الشركة األم سابقأ) ش.م.ب.

  
تتمثل األنشطة الرئيسية للبنك وشركته التابعة ("المجموعة") في قبول حسابات تحت الطلب وحسابات التوفير واالستثمار وتقديم 
أعمال التمويل بالمرابحات وتمويل اإلجارة وإدارة أموال وأشكال التمويل األخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة وكذلك إدارة أموال  

المضاربة أو الوكالة مقابل الحصول على أتعاب وتوفير الخدمات المصرفية التجارية وأنشطة استثمارية المستثمرين على أساس  
  ، المنامة، مملكة البحرين.  ١٨٨٢أخرى. يقع المكتب الرئيسي المسجل للبنك في خليج البحرين، صندوق بريد 

  
استرداد رأس فئة    تم  أمريكي في    ١٥البالغ    ١المال  دوالر  العادية ٢٠٢٢أغسطس    ٣مليون  العامة غير  الجمعية  وافقت  وقد   .

)EGA  (دوالر أمريكي وتعديل    ١٠٠سهم بقيمة اسمية قدرها    ١٥٠٫٠٠٠على زيادة رأس مال البنك بمقدار    لشركة األم األساسيةل
حيث تمت   ٢٠٢٢يوليو    ٦ى الطلب من خالل خطاب مؤرخ  مذكرة التفاهم و النظام األساسي. وافق مصرف البحرين المركزي عل

دوالًرا أمريكيًا مع تخصيص مبلغ   ١٥١،٤٥٧،٨٠٠دوالًرا أمريكيًا إلى    ١٣٦،٤٥٧،٨٠٠زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من  
دية المتعلقة بزيادة  بضخ األموال النق  الشركة األم األساسية  ت. قاملشركة األم األساسيةدوالر أمريكي ل  ١٥،٠٠٠،٠٠٠كامل قدره  

   . اإلجراءات المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة حول تحديث السجل التجاري في انتظار االنتهاء. ٢٠٢٢أغسطس    ٤رأس المال في  
  

  . ٢٠٢٣فبراير  ٨بتاريخ تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة 
  
  السياسات المحاسبية    ٢
  
    أسس اإلعداد  ١-٢

قائمة  وأدوات أسهم حقوق الملكية من خالل  العقارية  ات  ستثمارأعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء اال
البنك (الرض  األحقوق والمن خالل  وأدوات أسهم حقوق الملكية  الدخل   والتي يتم مصنفة كممتلكات ومعدات)  المملوكة من قبل 

    قياسها بالقيمة العادلة.
  

. تم تقريب جميع للبنكلكونها العملة الرئيسية وعملة إعداد التقارير المالية    الدينار البحريني  بتم عرض القوائم المالية الموحدة  
الروبية  الدينار البحريني والشركة التابعة هي  هي  للبنك  ما لم يذكر خالف ذلك. إن العملة الرئيسية    دينار بحريني   ألفالقيم إلى أقرب  

  العملة الرئيسية المعنية بها. استخدام ب منشأةالباكستانية. يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل 
 

 معايير عالية المستوى  -البحرين المركزي من دفتر قواعد مصرف  ٢المجلد  -عدم االمتثال التنظيمي 
  

من جميع المرخص لهم من بنك التجزئة اإلسالمي البحريني الحفاظ على الحد األدنى من إجمالي   -LR  ٢٫٥٫٢ Aتتطلب القاعدة  
في المجلد  -LR  ٢٫٥٫٢ Aمليون دينار بحريني. الحقًا لتاريخ التقرير ، خرق البنك متطلبات القاعدة  ١٠٠حقوق المساهمين البالغ 

من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي حيث أصبحت حقوق المساهمين الموحدة أقل من الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  ٢
دينار بحريني (  ١٠٠البالغ   االنتهاك بشكل أساسي عن تدهور سعر صرف   ٢٦٥٫٢٥٢مليون  مليون دوالر أمريكي). نتج هذا 

ر األمريكي ، وهو العملة الوظيفية للشركة التابعة المؤسسة في باكستان والتي حدثت بعد تاريخ الروبية الباكستانية مقابل الدوال
 نهاية العام.

  
   بيان بااللتزام  ٢-٢

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للقواعد واألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. تتطلب هذه 
اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  جميع  تطبيق  واألنظمة  القواعد 

إلطار وفقاً  المجموعة أيوفيعمل    ("أيوفي").  تستخدم  المالية،  المحاسبية  المعايير  مظلة  تحت  تنطوي  ال  التي  لألمور  بالنسبة   ،
متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. يشار إلى هذا اإلطار 

  ".  يوفيأباسم "معايير المحاسبة المالية الصادرة عن 
   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١١ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
 
 (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
 
  أساس التوحيد    ٣-٢

ديسمبر من كل سنة. أعدت  ٣١تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركته التابعة كما في وللسنة المنتهية في  
  سياسات محاسبية متوافقة.استخدام  المالية للشركة التابعة لنفس السنة المالية للبنك بالقوائم 

 
  جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت البينية بالكامل عند التوحيد.  استبعادتم  
  

بالكامل من تاريخ تحويل الس التابعة  الشركات  إيقاف تلك يتم توحيد  فيه  الذي يتم  التاريخ  البنك ويستمر توحيدها حتى  إلى  يطرة 
  القدرة على إدارة السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسة لالنتفاع من أنشطتها. البنك السيطرة. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى

  
المجموعة. يتم تضمين دخل   في حقوق مالك منفصل كبند التابعة الشركة صافي موجودات يتم تسجيل الحقوق غير المسيطرة في

  المساهمين. حصة عن منفصل الربح ويتم إظهاره كبند صافي في الموحدة للدخل القائمة فيغير المسيطرة  الحقوق
  

تشتمل الحقوق غير المسيطرة على مبالغ هذه الحصص في تاريخ الدمج األصلي وحصتها في التغيرات في حقوق المالك منذ تاريخ 
تنسب قائمة الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للبنك والحقوق غير المسيطرة، الدمج.  

  لى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. حتى لو أن هذه النتائج تؤدي إ
  

إحتساب التغيرات  مسيطرة بنفس الطريقة التي تعامل فيها المعامالت مع األطراف الخارجية. يتمالغير  تعامل المعامالت مع الحقوق  
 .الملكية نتج عنها فقدان السيطرة كمعاملة حقوقيفي حصة الملكية في الشركة التابعة التي ال 

 
  الشركة التابعة الرئيسية للبنك والتي تم توحيدها في هذه القوائم المالية الموحدة:يلي فيما 

  

 البنك 
  نسبة الملكية 

 بلد التأسيس  سنة التأسيس  ٢٠٢٢/٢٠٢١لسنة  

  عدد الفروع/ 
  المكاتب كما في 

ديسمبر    ٣١ 
٢٠٢٢/٢٠٢١ 

     محتفظ بها بصورة مباشرة من قبل البنك 
 ١٩٠/   ١٨٠ باكستان  ٢٠٠٤ ٪ ٥٩٫١٣/   ٪٥٩٫١٣ بنك البركة (باكستان) المحدود* 

  
  . ٢٠١٠ديسمبر   ٢١من  * أصبح بنك البركة (باكستان) المحدود شركة تابعة للبنك اعتباراً 

  
    معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة  ٤-٢

  : ٣٢عند تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجموعة فيما يلي 
  

 التقارير المالية من قبل المؤسسات الوقفيةالمتعلق  -  ٣٧معيار المحاسبة المالي رقم 
. والهدف من هذا المعيار هو ٢٠٢٠"التقارير المالية من قبل مؤسسات الوقف" في عام    ٣٧أصدرت أيوفي معيار المحاسبة المالية  

 وضع مبادئ التقارير المالية من قبل مؤسسات الوقف ، والتي يتم إنشاؤها وتشغيلها بما يتماشى مع مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية.
  

  والتحوطبالوعد والخيار المتعلق  -  ٣٨معيار المحاسبة المالي رقم 
تحديد  . يهدف هذا المعيار إلى  ٢٠٢٠"المتعلق بالوعد والخيار والتحوط " في سنة    ٣٨أصدر أيوفي معيار المحاسبة المالي رقم  

المتوافقة مع    الوعد والخيار والتحوطرتيبات  بتفيما يتعلق  ثبات والقياس واإلفصاحات  إعداد التقارير المالية لإلوالمحاسبة  مبادئ  
قامت المجموعة بتطبيق هذا المعيار ولم ينتج عن التطبيق أي تأثير مادي على البيانات المالية  المالية.  للمؤسسات  الشريعة اإلسالمية  
  الموحدة للمجموعة. 

   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٢ 
  

 (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  سارية المفعول بعدالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح   ٥-٢
  
 العرض العام واإلفصاحات في البيانات المالية -) ٢٠٢١(المعدل  ١تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم   ١-٥-٢
 

المعدل محل العرض   ١. يحل معيار المحاسبة المالية رقم ٢٠٢١المنقح في عام  ١أصدرت أيوفي معيار المحاسبة المالية رقم  
في البيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ويقدم مفاهيم  ١العام واإلفصاح السابق لمعيار المحاسبة المالية رقم  

 خارج الميزانية العمومية الخاضعة لإلدارة و الدخل الشامل اآلخر لتعزيز المعلومات المقدمة   شبه حقوق الملكية واألصول
 

مع السماح بالتطبيق المبكر.  ٢٠٢٤يناير  ١لمستخدمي البيانات المالية. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
  تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعاله.

 
  بعض التعديالت الجوهرية على المعيار كما يلي:

   أ. أصبح اإلطار المفاهيمي المنقح اآلن جزًءا ال يتجزأ من معايير المحاسبة الدولية أليوفي
  ب. تم إدخال تعريف شبه حقوق الملكية؛

  ج. تم تعديل وتحسين التعريفات؛ 
  د . تم إدخال مفهوم الدخل الشامل؛

  هـ. يسمح للمؤسسات عدا المؤسسات المصرفية، بتصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة؛ 
  و. تم نقل اإلفصاح عن الزكاة والتبرعات الخيرية إلى اإليضاحات؛

 ل؛ ز. تم إدخال مفهوم التجاوز الحقيقي والعاد
  ح. تم إدخال معالجة التغير في السياسات المحاسبية، والتغير في التقديرات، وتصحيح األخطاء؛

  ط. تم تحسين إفصاحات األطراف ذوي العالقة، واألحداث االلحقة، وفرضية االستمرارية؛
  ي. تحسين إعداد التقارير بشان العمالت األجنبية، وتقارير القطاعات؛

  عرض واإلفصاح لثالثة أجزاء: الجزء األول يسري على جميع المؤسسات، والجزء الثاني يسري ك. تم تقسيم متطلبات ال
  على البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية المماثلة فقط، والجزء الثالث ينص على الوضع الرسمي، وتاريخ سريان

 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية؛التعديالت على معايير المحاسبة المالية األخرى لهيئة المحاسبة 
  ل. البيانات المالية التوضيحية ليست جزءاً من هذا المعيار، وسيتم إصدارها بشكل منفصل

 
التقديمية و العروض  في بعض  تغييرات  المعيار وتتوقع  تأثير تطبيق هذا  بتقييم  المجموعة  المالية  تقوم  اإلفصاحات في بياناتها 

  الموحدة.
  
 التقارير المالية للزكاة  - ٣٩بيق معيار المحاسبة المالي رقم تط  ٢-٥-٢

. والهدف من هذا ٢٠٢١في عام    ٤٠أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم  
المعيار المعدل هو وضع متطلبات إعداد التقارير المالية لنوافذ التمويل اإلسالمي وتنطبق على جميع المؤسسات المالية التقليدية 

إ المالي رقم  التي تقدم خدمات مالية  المحاسبة  المعيار ويحل محل معيار    ١٨سالمية من خالل نافذة تمويل إسالمي. يحسن هذا 
يناير  ١"الخدمات المالية اإلسالمية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية". يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  

  المجموعة حاليًا بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعاله.  مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم  ٢٠٢٤
 
 إعداد التقارير المالية لنوافذ التمويل اإلسالمي  - ٤٠معيار المحاسبة المالية   ٣-٥-٢

. والهدف من هذا ٢٠٢١في عام    ٤٠أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم  
ار المعدل هو وضع متطلبات إعداد التقارير المالية لنوافذ التمويل اإلسالمي وتنطبق على جميع المؤسسات المالية التقليدية المعي

المالي رقم   المحاسبة  المعيار ويحل محل معيار    ١٨التي تقدم خدمات مالية إسالمية من خالل نافذة تمويل إسالمي. يحسن هذا 
يناير  ١لتي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية". يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  "الخدمات المالية اإلسالمية ا 

   مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعاله. ٢٠٢٤
   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٣ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  ملخص السياسات المحاسبية    ٦-٢
  

  فيما يلي أدناه السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة: 
  

  العقود المالية    ١-٦-٢
تشتمل العقود المالية على أرصده لدى بنوك وبنوك مركزية ومبالغ مستحقة من بنوك وصكوك وتمويل بالمرابحة (محسوماً منها 

اح المؤجلة) وإجارة منتهية بالتمليك والمشاركة وموجودات أخرى وارتباطات تمويلية وعقود الضمانات المالية. تدرج األرصدة األرب
  المتعلقة بهذه العقود بعد حسم مخصص الخسائر االئتمانية.

  

  النقد وما في حكمه     ٢-٦-٢
على نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك مركزية يشمل النقد وما في حكمه كما هو مشار إليه في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية  

يوماً أو   ٩٠لمدة  بتواريخ استحقاق أصلية  في حسابات مطلقة وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى ومبالغ مستحقة القبض  
  أقل. 

  
  ئر االئتمانية واالرتباطات المحملة بالخسائر االضمحالل والخسا  ٣-٦-٢

أدوات  -تتكون العقود المالية من نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية ومبالغ مستحقة القبض والتمويل بالمشاركة واستثمارات 
قة بهذه العقود بعد حسم  الديّن المدرجة بالتكلفة المطفأة وإجارة منتهية بالتمليك وبعض الموجودات األخرى. تدرج األرصدة المتعل

  .ة المتوقعةمخصص الخسائر االئتماني
  

تطبق المجموعة نهج يتكون من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة 
التغير في نوعية االئتمان منذ اإلثبات المبدئي لتلك المطفأة. يتم تحويل الموجودات من خالل الثالث مراحل التالية وذلك على أساس  

  الموجودات.
  

  شهراً  ١٢: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ١المرحلة 
الخسائر  إثبات جزء من  يتم  المبدئي،  اإلثبات  منذ  االئتمانية  المخاطر  في  زيادة جوهرية  لم تكن هناك  التي  للتعرضات  بالنسبة 

مدى العمر الذي يمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد    االئتمانية المتوقعة على
  ١٢شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية (أو أقصر فترة إذا كان العمر المتوقع لألداة المالية أقل من    ١٢على العقود المالية خالل  

 شهراً). 
  

  غير مضمحلة ائتمانياً  –الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر : ٢المرحلة 
بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، ولكنها ليست مضمحلة  

االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسارة التي تنتج الخسائر    .ائتمانياً، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
  عن جميع أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع للعقد المالي. 

 

على   ) هي تقدير االحتمالية المرجحة للخسائر االئتمانية ويتم تحديدها بناءً ٢الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر (المرحلة 
ع  الفرق بين القيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة الدف

 للمجموعة والقيمة الحالية للمبلغ القابل لالسترداد لتلك الموجودات المالية التي هي غير مضمحلة ائتمانياً في تاريخ إعداد التقارير 
  .المالية

  
ً  –: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ٣المرحلة     مضمحلة ائتمانيا

يتم تقييم العقود المالية كمضمحلة ائتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي يكون لها تـأثير ضار على التدفقات النقدية 
   .المستقبلية المقدرة على تلك الموجودات المالية

  
، يتم تحديد المخصصات المتعلقة باضمحالل قيمة االئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة  ٣بالنسبة للعقود المالية للمرحلة  

تلك  لوفي هذا الصدد، قام البنك بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر    . المدرجة والمبلغ القابل لالسترداد للعقود المالية
  .  ٪١٠٠احتمالية حدوث التعثر في السداد عند   التمويالت مع

  
   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٤ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  
  االضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المحملة بالخسائر (تتمة)  ٣-٦-٢
  

  الموجودات المالية المضمحلة ائتمانياً  
تقرير مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانياً. كل  في تاريخ إعداد  

  :التي يمكن مالحظتهااألدلة التي تثبت أن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً، تتضمن على المعلومات التالية 
  
  ة؛رالصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الجهة المصد  -
  خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ أو  -
 إعادة تنظيم مالي آخر. احتمال أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو أي  -
  

نه يتم قياس مبلغ الخسارة كفرق بين القيمة المدرجة للموجود والقيمة الحالية إضمحالل، فاإذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة  
. يتم خفض القيمة المدرجة للموجود من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة المستقبلية المقدرةللتدفقات النقدية  

  دة للدخل.  في القائمة الموح
  

حتمال واقعي لالسترداد في المستقبل وتم تحقيق جميع اوما يرتبط بها من مخصصات عندما ال يكون هناك  العقود المالية  يتم شطب  
بعد إثبات وقع  ضمحالل المقدر في السنة الالحقة نتيجة لحدث  الالضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة. إذا زاد أو انخفض مبلغ ا

  ضمحالل المثبتة مسبقاً يتم زيادتها أو تخفيضها في القائمة الموحدة للدخل.  حالل، عندئذ فإن خسارة االضمقيمة اال
  

المالي للموجود وإذا كان  الفعلي األصلي للموجود. معدل الربح يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناًء على 
لقياس أي خسارة   القيمة الحالية  اضمحالل  معدل ربح متغير، فإن معدل الخصم  الربح الفعلي الحالي. ويعكس حساب  هو معدل 

تكاليف محسوماً منها  عن حبس الرهن  تنتج  مضمونة التدفقات النقدية التي قد  المالية  للموجودات الالمقدرة  المستقبلية  للتدفقات النقدية  
  ، سواء كان حبس الرهن محتمال أم ال. وبيعها اتالضمانالحصول على  

  

   قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
  :إن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية

  

  (probability of default) احتماليه حدوث التعثر في السداد؛ -
  (loss given default) التعثر في السداد؛الخسارة في حالة   -
  (exposures at default) قيمة التعرض عند التعثر في السداد؛ -
  

تعديلها بحيث تعكس  التاريخية األخرى. ويتم  والبيانات  المطورة داخلياً  النماذج اإلحصائية  المعايير بصفة عامة من  هذه  تستمد 
 لي. معلومات النظرة المستقبلية على النحو التا

  

   تعريف التعثر في السداد
التزاماته  المقترض  يسدد  أن  المرجح  من غير  عندما يكون  السداد  التعثر في  حاله  في  المالية تكون  الموجودات  بأن  المجموعة  تعتبر 

المقترض في سداد أي االئتمانية للمجموعة بالكامل، وذلك دون الرجوع إلى المجموعة التخاذ إجراءات مثل تصفية الضمان؛ أو تجاوز  
من   للمجموعة ألكثر  المستحقة  االئتمانية  التزاماته  كان    ٩٠من  إذا  ما  تقييم  وعند  للمجموعة.  ائتمانية جوهرية  التزامات  أي  أو  يومأً 

ع التأخر المقترض متعثر في السداد، تأخذ المجموعة في االعتبار كالً من العوامل النوعية مثل خرق التعهدات والعوامل الكمية مثل وض
  .في السداد وعدم سداد التزام آخر من نفس الجهة المصدرة للمجموعة

  

  احتمالية حدوث التعثر في السداد  
تعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد الهيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد للتعرضات  

مع معلومات عن األداء والتعثر في السداد بشأن تعرضات مخاطرها االئتمانية ويتم تحليلها من خالل تحديد االئتمانية. تقوم المجموعة بج
ية  درجة المخاطر االئتمانية الخاصة بالشركات ويتم تحديد عدد أيام التأخير في السداد لمحفظة التجزئة. تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائ

وتقوم بتقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد لهذه التعرضات باإلضافة إلى التغيرات المتوقعة نتيجة لتحليل البيانات التي تم جمعها،  
لتجاوز الفترات الزمنية المقررة. يتضمن هذا التحليل على تحديد وتحديث العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد والتغيرات  

  وذلك على مستوى مختلف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة.في العوامل الرئيسية لالقتصاد الكلي، 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٥ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  
  بالخسائر (تتمة)االضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المحملة   ٣-٦-٢
  

  (تتمة) احتمالية حدوث التعثر في السداد  
  

   أنواع احتمالية حدوث التعثر في السداد المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
   القادمة  شهراً    ١٢هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد خالل    – شهراً    ١٢احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى

أقل من   كان ذلك  إذا  المالية  لألداة  المتبقي  العمر  االئتمانية   ١٢(أو على مدى  الخسائر  استخدام ذلك الحتساب  يتم  شهراً). 
 شهراً.  ١٢المتوقعة على مدى 

   متبقي هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر ال  – احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر
  ". ٢لألداة المالية. يتم استخدام ذلك الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة "للمرحلة 

  

    إضافة معلومات النظرة المستقبلية
آخرين ذو سمعة  مقدمي خدمات  أو  الدولي  النقد  قبل صندوق  من  المنشورة  االقتصادية  التوقعات  أحدث  االعتبار  في  المجموعة  تأخذ 

سنوات. تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائية إلضافة العوامل االقتصادية الكلية على معدالت التعثر في السداد التاريخية.   ٥ممتازة، لمدة  
جود أي من المعايير االقتصادية الكلية السابقة والتي تكون ذات أهمية إحصائية أو إذا كانت نتائج احتمالية حدوث التعثر في حالة عدم و 

  في السداد المتوقعة مخالفة بشكل كبير للتوقعات الحالية للظروف االقتصادية، تطبق اإلدارة الطريقة النوعية الحتمالية حدوث التعثر في 
  تحليل المحفظة.  السداد، وذلك بعد 

 
تؤدي إضافة معلومات النظرة المستقبلية إلى زيادة مستويات مرجعية اتخاذ القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية 

لتعرضات  هي ا  ٣التي تعتبر بأنها منتجة (المرحلة    ٢والمرحلة    ١الكلية على الخسائر االئتمانية المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة  
ضمن فئة التعثر في السداد). وفقاً للسياسة، يتطلب إجراء مراجعة دورية للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع 

  االقتصادية المستقبلية. 
  

  

   الخسارة في حالة التعثر في السداد
ي قد تنتج إذا كان المقترض متعثراً في السداد. يتم احتساب الخسارة في حالة التعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في الحالة الت

ذلك باألخذ في االعتبار الضمانات والموارد األخرى المتاحة للمجموعة والتي يمكن استخدامها السترداد الموجود في حالة التعثر في 
  السداد.

  

ع خبراتها السابقة لمعدالت استرداد المطالبات من األطراف تقدر المجموعة معايير الخسارة في حالة التعثر في السداد استناداً إلى واق
حالة   األخرى المتعثرة في السداد بناًء على البيانات الفعلية باستخدام كالً من العوامل الداخلية والخارجية. بالنسبة لتقديرات الخسارة في 

  ة:  التعثر في السداد، تأخذ المجموعة في االعتبار استخدام أي من الطرق التالي
  

ت السجل الداخلي للتعثر في السداد: عندما تكون البيانات متاحة يمكن للوحدات تقدير الخسارة في حالة التعثر في السداد باستخدام معلوما
 من واقع خبراتها التاريخية للتعثر في السداد وبيانات االسترداد المقابلة. 

  

اتفاقية بازل: أوصت األنظمة المحلية باحتساب الخسارة في حالة التعثر في السداد استناداً الخسارة في حالة التعثر في السداد استناداً إلى 
  التفاقية بازل المعدلة باالعتماد على الضمانات المتاحة. 

  

حالة   الخسارة في حالة التعثر في السداد القائمة على الضمانات: بالنسبة للتمويالت المضمونة، تقوم المجموعة باستخدام الخسارة في 
التي تكون قادرة على تقييم وتقديم  المجموعة إطار فعال إلدارة الضمانات  السداد القائمة على الضمانات، حيث يكون لدى  التعثر في 

بغض النظر عن   ٪ ١٠التقييمات المحدثة للضمانات وتحديد الرسوم القانونية وقابلية تنفيذها. ومع ذلك، قام البنك بتطبيق حد أدنى بنسبة  
  تغطية الضمانات للتعرض.نسبة 

  
  قيمة التعرض عند تعثر في السداد

السداد. وتستمد المجموعة قيمة التعرض عند  تمثل قيمة التعرض عند التعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في 
للمبالغ الحالية   المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك التعثر في السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة 

اإلطفاء. إن قيمة التعرض عند التعثر في السداد لموجود مالي هو إجمالي قيمته المدرجة. بالنسبة لالرتباطات التمويلية والضمانات  
  المالية، فإنه يتم تحويل قيمة التعرض عند التعثر في السداد إلى ما يعادله في الميزانية.

  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٦ 
  

  د التعثر في السداد المدرجة في الميزانية قيمة التعرض عن
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  

  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  
  واالرتباطات المحملة بالخسائر (تتمة) المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية  -  ٣٠معيار المحاسبة المالي رقم   ٣-٦-٢
  

  (تتمة) قيمة التعرض عند تعثر في السداد 
  

قيمة التعرض عند التعثر في السداد للبنود المدرجة في الميزانية هي المبالغ القائمة في وقت حدوث التعثر في السداد. يجب أن يتم 
  إلدراج هيكل السداد الخاص بها.  التعامل مع التعرضات القائمة المدرجة في الميزانية بشكل مباشر

  

يجب تقدير المدفوعات باستخدام االتجاهات السابقة وخصمها من قيمة التعرض للتعثر في السداد عند احتساب الخسائر االئتمانية 
  المتوقعة.

  

  قيمة التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة في الميزانية
مدرجة في الميزانية؛ وبالتالي، يتم احتساب قيمة التعرض عند التعثر في السداد غير ال يوجد تاريخ سداد ثابت للتعرضات غير ال

المدرجة في الميزانية بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان على المبلغ اإلسمي للتعرضات غير المدرجة في الميزانية. تستخدم المجموعة  
  ثر في السداد غير المدرجة في الميزانية.الطرق التالية إليجاد عامل تحويل االئتمان لقيمة التعرض للتع

  

في حالة عدم وجود البيانات الداخلية، تستخدم المجموعة نفس عامل تحويل االئتمان التفاقية بازل    –  عامل تحويل االئتمان التنظيمي
بالنسبة للتعرضات   ٪٢٠المستخدم لحساب نسبه كفاية رأس المال وفقاً ألنظمة مصرف البحرين المركزي. وتبلغ هذه المعدالت  

  بالنسبة للتعرضات التي لديها استحقاقات ألكثر من سنة واحدة. ٪٥٠التي لديها استحقاقات تعادل أو تقل عن سنة واحدة و
  

   احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الجماعية والمراحل
يتم بصفة عامة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات الكبيرة الفردية والقروض المضمحلة ائتمانياً بشكل فردي. بالنسبة  
لتعرضات األفراد والتعرضات األخرى للمؤسسات الصغيرة الحجم، حيث تكون المعلومات الخاصة المتاحة للعمالء أقل، تقاس 

لى أساس جماعي. ويشمل ذلك المعلومات الخاصة بالمقترضين، مثل التأخر في السداد وواقع الخبرة  الخسائر االئتمانية المتوقعة ع
  التاريخية الجماعية للخسائر ومعلومات االقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية. 

  

إلى قطاع بتجميع تعرضاتها  المجموعة  تقوم  أساس جماعي،  الخسارة على  التعرضات ولقياس مخصص  ات على  لتقييم مراحل 
المبدئي   العميل والقطاع والتصنيف وتاريخ االثبات  الجغرافي ونوع  الموقع  المشتركة، مثل  أساس خصائص المخاطر االئتمانية 

  وفترة االستحقاق وقيمة الضمان. 
  

  

  الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية  
قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، تأخذ المجموعة عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على العقود المالية  

في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. يتضمن ذلك على كالً من المعلومات والتحليل 
المتخصصين، بما في ذلك معلومات النظرة    الكمي والنوعي، وذلك من واقع الخبرات التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني للخبراء

  المستقبلية، وعدد أيام التأخر في السداد وتصنيف المخاطر.
  

يتم إجراء التقييم بالنسبة ألداة محددة بدالً من الطرف اآلخر. ألن كل أداة من األدوات قد يكون لديها مخاطر ائتمانية مختلفة عند 
  اإلثبات المبدئي. 

  

المتطلبات المذكورة أعاله المتعلقة بالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية بالنسبة لمختلف مواقع المجموعة وفقاً يختلف تطبيق  
تتناسب مع حجم  المخاطر  لتقييم  قوية  منهجيه  المواقع  المواقع ويطبق كل موقع من  كل موقع من  يواجهها  التي  الظروف  لعدد 

  قتصادية وبيان مخاطرها.محفظتها وتعقيدها وهيكلها وأهميتها اال
  

  الموجودات المالية المعاد تفاوضها 
قد يتم تعديل الشروط التعاقدية للحصول على تمويل لعدد من األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة وعوامل أخرى ال عالقة  

ة وال يؤدي التعديل إلى االستبعاد، تحديد لها بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. عندما يتم تعديل شروط الموجودات المالي
ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للموجودات قد زادت بشكل جوهري يعكس مقارنة بين مدى العمر المتبقي الحتمالية حدوث التعثر  

التعثر في السداد المقدرة   في السداد بتاريخ إعداد التقارير المالية بناًء على الشروط المعدلة مع مدى العمر المتبقي الحتمالية حدوث
 بناًء على البيانات المتوفرة عند اإلثبات المبدئي والشروط التعاقدية األصلية. 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٧ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  
  المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المحملة بالخسائر (تتمة)  -  ٣٠معيار المحاسبة المالي رقم   ٣-٦-٢
 

  (تتمة) الموجودات المالية المعاد تفاوضها
  

تقوم المجموعة بإعادة تفاوض التمويل للعمالء الذين يواجهون الصعوبات المالية لزيادة فرص التحصيل والتقليل من مخاطر التعثر 
السداد. وقد   اإلدارة بصورة مستمرة  في  تقوم  االتفاق على تمويل بشروط جديدة.  الدفع وتوثيق  يترتب على ذلك تمديد ترتيبات 

  بمراجعة التسهيالت المعاد تفاوضها للتأكد بأن جميع المعايير تم استيفاؤها وبأن المدفوعات المستقبلية من الممكن أن تحدث.
  

منتجة   كانت  التي  الحسابات  تصنيف  المرحلة  سيتم  مالية ضمن  لصعوبة  نتيجة  هيكلتها  إعادة  تمت  ولكن  الهيكلة  إعادة  . ٢قبل 
  . ٣الحسابات المتعثرة أو التي تستوفي أي من المعايير لتصنف كحسابات متعثرة، فإنه يتم بعد ذلك تصنيفها ضمن المرحلة 

  
  التحول الخلفي 

الحركة عبر المراحل هي ظاهرة من "اتجاهين".   إنحيث  متماثلة  ة  النموذج المرحلي هو ذو طبيع ٣٠معيار المحاسبة المالي رقم 
ومع ذلك، فإن الحركة عبر المراحل ليست فورية ما لم تعد هناك زيادة جوهرية ملحوظة في مؤشرات المخاطر االئتمانية. وبمجرد 

  ٢أو المرحلة    ١أن لم تعد هناك زيادة جوهرية ملحوظة في مؤشرات مخاطر االئتمان، يجب أن تتم معايرة الحركة إلى المرحلة  
وال يمكن أن تكون تلقائية أو فورية. يتم األخذ في االعتبار بعض المعايير مثل فترة المالحظة ومؤشرات الزيادة الجوهرية في 

. يتم األخذ في االعتبار العوامل التالية بما في ذلك  ١أو المرحلة  ٢المخاطر االئتمانية وسجل الدفع للعمالء المحولين إلى المرحلة  
  ترة المعالجة ألي تحول خلفي: ف
  

  :  ١إلى المرحلة   ٢من المرحلة 
(المعايير المغطاة في جزء الزيادة الجوهرية في المخاطر  ٢لم تعد المعايير الخاصة بتصنيف التعرض إلى المرحلة   •

  االئتمانية أعاله) موجودة؛  
  المدفوعات يتم عملها في وقتها دون أي متأخرات في السداد؛   •
  ؛ و٢أشهر ألي من حسابات المرحلة   ٦ألدنى لفترة المالحظة / المعالجة لمدة الحد ا  •
  شهراً للحسابات المعاد هيكلتها.  ١٢الحد األدنى لفترة المالحظة / المعالجة لمدة   •
  

  :  ٢إلى المرحلة   ٣من المرحلة 
  ء التعثر في السداد أعاله) موجودة؛ (المعايير المغطاة في جز ٣لم تعد المعايير الخاصة بتصنيف التعرض إلى المرحلة   •
  المدفوعات يتم عملها في وقتها دون أي متأخرات في السداد؛ و   •
  شهراً للتسهيالت المتعثرة المعاد هيكلتها.  ١٢الحد األدنى لفترة المراقبة / التحسن لمدة   •
  

  عامل تحويل االئتمان 
االعتبار أي تغيرات غير متوقعه في التعرض بعد تاريخ التقييم، بما في ذلك ويأخذ تقدير قيمة التعرض عند التعثر في السداد في  

السحوبات المتوقعة على التسهيالت الملتزم بها من خالل تطبيق عامل تحويل االئتمان. يتم تقدير قيمة التعرض عند التعثر في 
  مان مضروباً في الجزء غير المسحوب من التسهيالت. السداد باستخدام التعرضات القائمة المعدلة من خالل تطبيق عامل تحويل االئت

  
الجزء غير  المتوقعة. ويشير  المدفوعات  المبلغ األصلي باإلضافة إلى األرباح محسوم منه  أنه  القائم على  يتم احتساب التعرض 

األعلى من بين متوسط    المسحوب إلى الحد األدنى االئتماني غير المستخدم. سيكون عامل تحويل االئتمان المطبق على التسهيالت
  االستخدام السلوكي على مدى السنوات الخمس الماضية أو مصروفات رأس المال. 

  
 شطب

يتم شطب التسهيالت التمويلية (إما جزئياً أو كلياً) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد. وهذا هو الحال بشكل عام عندما 
موجودات أو مصادر دخل التي يمكن أن تحقق التدفقات النقدية الكافية لسداد المبالغ   تحدد المجموعة بأن المقترض ال يمتلك أية

الخاضعة للشطب. ومع ذلك، يجب أن تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءات التنفيذية من أجل االمتثال بإجراءات 
 المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٨ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  
  المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المحملة بالخسائر (تتمة)  -  ٣٠معيار المحاسبة المالي رقم   ٣-٦-٢
 
  للخسائر االئتمانية في القائمة الموحدة للمركز الماليعرض مخصص  

  تم عرض مخصص الخسائر االئتمانية في القائمة الموحدة للمركز المالي كالتالي: 
  
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات؛  
 عامة، كمخصص مدرج في المطلوبات األخرى؛ و  ارتباطات التمويل وعقود الضمانات المالية: بصفة  
   حيثما تتضمن العقود المالية على كالً من العنصر المسحوب أو غير المسحوب، قامت المجموعة بتحديد الخسائر االئتمانية

المتوقعة على ارتباطات التمويل / العنصر غير المدرج في الميزانية وذلك بشكل منفصل عن تلك الواردة في العنصر 
المطلوبات األخرىا المسحوب كمخصص في  للعنصر غير  االئتمانية  الخسائر  وفي ،  لمسحوب، يتم عرض مخصص 

الحاالت التي لم تحدد فيها المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباطات التمويل / العنصر غير المدرج في الميزانية  
المسحوب، فإنه يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية على العنصر غير  بشكل منفصل عن تلك الواردة في العنصر  

  المسحوب مقابل االرتباط المسحوب.
  
  استثمارات      ٤-٦-٢

تشتمل االستثمارات على أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومن خالل الحقوق وأدوات الديّن  
  ومن خالل قائمة الدخل واالستثمارات العقارية. المدرجة بالتكلفة المطفأة

  
  استثمارات عقارية 

يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما كاستثمارات عقارية. يتم تسجيل  
للمقابل المدفوع وتكاليف االقتناء المرتبطة بالعقار. بعد اإلثبات المبدئي، االستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة والتي تعد القيمة العادلة  

 يتم إعادة قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة (فقط المكاسب) كاحتياطي القيمة العادلة 
  في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك.

  
يل الخسائر الناتجة من التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية مقابل احتياطي القيمة العادلة إلى حد الرصيد يتم أوالً تعد 

المتوفر ومن ثم يتم تضمين الخسائر المتبقية في القائمة الموحدة للدخل. في حالة وجود خسائر غير محققة تم إثباتها في القائمة 
المالية السابقة، فإنه يجب إثبات المكاسب غير المحققة للفترة الحالية في القائمة الموحدة للدخل إلى حد الموحدة للدخل في الفترات  

عمل رصيد دائن للخسائر السابقة في القائمة الموحدة للدخل. عندما يتم استبعاد العقار، فإنه يتم تحويل المكسب المتراكم المحول  
  القائمة الموحدة للدخل.  مسبقاً إلى احتياطي القيمة العادلة إلى

 
  استثمارات في مشروع مشترك 

ــتثمارات في المشــروع المشــترك باســتخدام طريقة حقوق الملكية ــبة بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم   .يتم احتســاب االس للمحاس
إدراج االســـتثمارات في المشـــروع المشـــترك في القائمة الموحدة للمركز المالي بالتكلفة مضـــافاً اليها تغييرات ما بعد االقتناء في  

  حصة المجموعة في صافي موجودات المشروع المشترك.
  

 استثمار فيما يتعلق بصافي    اضمحاللكان من الضروري إثبات أي خسارة    بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا 
 اضمحالل   تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يثبت   .المجموعة في المشروع المشترك

المشترك.    ستثماراال المشروع  الحالةفي  هذه  مبلغ  في  باحتساب  المجموعة  تقوم  القابل   ضمحاللاال،  المبلغ  بين  الفرق  أنه  على 
  لدخل. ل القائمة الموحدةالمبلغ في   وإثبات المدرجةيمته قلالسترداد للمشروع المشترك و

  
ثبت عندما يكون هناك دخل أو مصروف م  .تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في نتائج عمليات المشروع المشترك

في الدخل الشامل اآلخر للمشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي دخل أو مصروف، حسب مقتضى الحال، في 
يتم   الشامل اآلخر.  إلى حد حصة   استبعادالدخل  المشترك  والمشروع  المجموعة  بين  المعامالت  الناتجة عن  المكاسب والخسائر 

  المجموعة في المشروع المشترك.



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

١٩ 
  

  ت حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحا
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
 (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
 
 المباني و المعدات     ٥-٦-٢
 

يتم   التي  األراضي  باستثناء  القيمة،  في  المتراكم  المتراكم واالضمحالل  بعد حسم االستهالك  بالتكلفة  الممتلكات والمعدات  تدرج 
 إدراجها بالقيمة العادلة بعد اإلثبات المبدئي. إن تكلفة اإلضافات والتحسينات الرئيسية يتم رسملتها، الصيانة والتصليحات يتم حسابها 

موحدة للدخل عند تكبدها. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد ضمن الدخل التشغيلي اآلخر. يتم احتساب في القائمة ال
االستهالك على أساس القسط الثابت بمعدالت تهدف لشطب تكلفة الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يتم إثبات أي 

راضي (فقط المكاسب) كاحتياطي القيمة العادلة للممتلكات في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق تغيير الحق في القيمة العادلة لأل 
  المالك. 

  
تم أوالً تعديل الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لألراضي مقابل احتياطي القيمة العادلة للممتلكات إلى حد الرصيد  

لمتبقية في القائمة الموحدة للدخل. في حالة وجود خسائر غير محققة تم اثباتها في القائمة الموحدة المتوفر ومن ثم يتم إثبات الخسائر ا
إثبات المكاسب غير المحققة للفترة الحالية في القائمة الموحدة للدخل إلى حد عمل  للدخل في الفترات المالية السابقة. فإنه يجب 

ة للدخل. عند استبعاد األراضي، فإنه يتم تحويل المكسب المتراكم المحول مسبقاً إلى رصيد دائن للخسائر السابقة في القائمة الموحد
  احتياطي القيمة العادلة إلى القائمة الموحدة للدخل.  

 
 االعتراف األولي والقياس الالحق  -األدوات المالية     ٦-٦-٢
  

  اإلثبات المبدئي
يتم مبدئياً األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لمنشأة أخرى.  

التاريخ الذي أصبحت فيها المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية  أي  إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المتاجرة،  
  لألداة. 

  

  اإلثبات والقياس الالحق لألدوات المالية 
وخصائصها. األدوات المالية تم شراء التي من أجلها اإلدارة ونية على الغرض  اإلثبات المبدئي المالية عند األدوات تصنيف يعتمد 

المالية المسجلة الموجودات  حالة  باستثناء في  تكاليف المعامالت،  مضافاً إليها  جميع األدوات المالية بقيمتها العادلة  يتم مبدئياً قياس  
  . خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة عن 

  

    مبالغ مستحقة من بنوك   ) ١( 
الدولية.  المرابحات هي معامالت   السلع  المرابحة    البنك  يقوممرابحة  السلعة،  بترتيب معاملة  والتي تمثل أصل  (من خالل شراء 

. إن سعر البيع (التكلفة مضافاً إليها هامش الربح) الربح)  ش(بعد حساب هام  ومن ثم إعادة بيعها بربح للمرابح المستفيد  )المرابحات
  الفترة المتفق عليها. مدى على أقساط من قبل المرابح على يسدد دفعة واحدة بتاريخ االستحقاق أو سداده يتم 

  

. يتم إدراج الوكالة لدى البنوك محسوماً منها األرباح المؤجلة ومخصص االضمحالل، إن وجدتيتم إدراج المرابحة لدى البنوك  
  . محالل، إن وجدتمحسوماً منها مخصص االضبالتكلفة 

  

  العقود المالية     ) ٢( 
  

  المرابحة    (أ)
تدرج المرابحات المستحقة القبض بالتكلفة، محسوماً منها األرباح مضافاً إليها الربح المتفق عليه. تمثل المرابحة بيع السلع بالتكلفة 

عتبر الوعد المقدم للشراء من قبل المشتري في معاملة المرابحة  ي، إن وجدت. االضمحاللمخصص  أي مبالغ مشطوبة والمؤجلة و
  ملزماً.لصالح البائع 

  
   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٠ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  السياسات المحاسبية (تتمة)   ٢
  
 ملخص السياسات المحاسبية (تتمة)  ٦- ٢
 
 (تتمة) االعتراف األولي والقياس الالحق -األدوات المالية     ٦-٦-٢
  
  العقود المالية (تتمة)    ) ٢(
  

  إجارة منتهية بالتمليك    (ب) 
عقد هو  . اإلجارة المنتهية بالتمليك  األخرى  األراضي والمباني وبعض الموجودات  علىتشتمل اإلجارة المنتهية بالتمليك باألساس  

ل للموجود  القانونية  الملكية  يتم بموجبه نقل  للمستأجر عند نهاية  لإيجار  بالتمليك  المنتهية  الخاضع لإلجارة  عقد (اإلجارة  مستأجر 
  شريطة أن يتم تسوية جميع أقساط اإلجارة.)، اإلجارة

  
لشطب التكلفة لكل محسوبة  معدالت  بالتكلفة ويتم الحقاً استهالكها بالموجودات بموجب اإلجارة المنتهية بالتمليك  يتم مبدئياً إثبات  

 اإلنتاجية إلى قيمتها المتبقية. هااعماردى موجود على م
   

    مشاركةال  (ج) 
في رأس المال بنسب متساوية أو متفاوتة من األطراف  تمثل المشاركة شراكة بين المجموعة والعميل يساهم بموجبها كل طرف  

لرأس المال على أساس دائم أو   اً مالكمن األطراف  مشروع جديد أو حصة في مشروع قائم، ويصبح بموجبه كل طرف  لتأسيس  
له   ويكون  الخسائر.  حصة  متناقص  أو  األرباح  العادلة  يتم  من  بالقيمة  المشاركة  المدفوع  إدراج  مبالغ للمقابل  أي  منها  محسوماً 

  .الضمحالل، إن وجدتومخصص امشطوبة 
  

  االستثمارات    ) ٣(
الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة  المتعلق باالستثمار في    –  ٣٣يقوم البنك باحتساب االستثمارات وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم  

  . للحصول على تفاصيل إضافية ٦-٢القسم يرجى الرجوع إلى  . ٢٠٢٠يناير  ١التي تم اعتمادها اعتباراً من 
  
  حسابات االستثمار حقوق حاملي   ) ٤(

مستحقة من البنوك ومبالغ    ومصرف البحرين المركزيبنوك  االستثمار في النقد واألرصدة لدى الحقوق حاملي حسابات  تستثمر  
 حامليأموال  لشروط قبول  وفقاً  لغرض توزيع األرباح.  من األطراف  والصكوك وعقود التمويل. وال تمنح أي أولوية ألي طرف  

  النقدية التشغيلية الكافية. اإلجباري والمتطلبات من هذه األموال بعد خصم االحتياطي  ٪١٠٠حسابات االستثمار، يتم استثمار 
  

المستلم  حاملي  حقوق  تدرج   للمقابل  العادلة  بالقيمة  االستثمار  حسابات  منها  أصحاب  يتم  محسوماً  المسددة.  تخصيص المبالغ 
، ومع ذلك، يتم الموجوداتحسابات االستثمار إلى متوسط  حاملي  مع متوسط حقوق بالتناسب  المصروفات على حسابات االستثمار  

  .المتعلقة باالستثمارالمصروفات والموجودات استبعاد 
  

على أساس متوسط األرصدة المستحقة وحقوق المالك  االستثمار  حاملي حسابات  يتم تخصيص الدخل على أساس تناسبي بين حقوق  
  . المستثمرة األموالحصة  والسنة خالل 

  

  القيم العادلة   ٧-٦-٢
  

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق  
اف العادلة على  القيمة  القياس. ويستند قياس  تاريخ  السوق في  إما في  المطلوب تحدث  الموجود أو تحويل  بيع  بأن معاملة  تراض 

الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي. يجب أن يكون  
  السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.  

  

  القيمة العادلة لكل موجود مالي على حدة وفقاً لسياسات التقييم الموضحة أدناه: يتم تحديد 
  

 يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى أسعار العطاءات المعلنة السائدة )١( 
 السوق بتاريخ اعداد التقرير المالي.   في

   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢١ 
  

  

  لمالية الموحدة  إيضاحات حول القوائم ا 
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  

  (تتمة) القيم العادلة   ٧-٦-٢
  
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة بالرجوع إلى أحدث معاملة بيع أو شراء هامة مع األطراف األخرى    )٢(

االنتهاء منها أو قيد التنفيذ. إذا لم توجد أحدث معاملة هامة تم االنتهاء منها أو قيد التنفيذ، فإنه يتم تحديد القيمة سواء تم  
العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية الستثمارات مشابهة. بالنسبة لالستثمارات األخرى، فإن القيمة العادلة تكون 

  . ذات الصلة ة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، أو بناًء على نماذج التقييم األخرىبناًء على صافي القيمة الحالي 
  

لالستثمارات التي لديها تدفقات نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد فإن القيمة العادلة تكون بناًء على صافي القيمة الحالية للتدفقات    )٣(
ا قبل  من  المحددة  المتوقعة  المستقبلية  الشروط النقدية  نفس  لها  الستثمارات  الحالية  الربح  معدالت  باستخدام  لمجموعة 

  وخصائص المخاطر. 
  

االستثمارات التي ال يمكن إعادة قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أي من التقنيات المذكورة أعاله يتم إدراجها بالتكلفة، بعد    )٤(
  حسم مخصص االضمحالل. 

  
 دمج األعمال والشهرة    ٨-٦-٢
 

يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االقتناء للمحاسبة. يشمل هذا إثبات الموجودات والمطلوبات المحددة (متضمنة اإللتزامات 
لصافي الموجودات المحددة المقتناة المحتملة) لألعمال المقتناة بالقيمة العادلة. ويتم إثبات أي زيادة في تكلفة االقتناء فوق القيم العادلة  

فإنه يتم إثبات الخصم على االقتناء  المقتناة،  المحددة  الموجودات  القيم العادلة لصافي  أدنى من  كشهرة. وإذا كانت تكلفة االقتناء 
  مباشرةً في القائمة الموحدة للدخل في سنة االقتناء.

  
ب الشهرة المقتناة عند دمج األعمال مبدئياً  المجموعة على  يتم قياس  التكلفة والتي تعد الزيادة في تكلفة دمج األعمال فوق نصيب 

 صافي القيمة العادلة للموجودات المحددة والمطلوبات واإللتزامات المحتملة المقتناة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة
سنوياً أو أكثر إذا وجدت مؤشرات بأن القيمة المدرجة   هرة لالضمحاللمراجعة الشبعد حسم أي خسائر اضمحالل متراكمة. يتم  

 يمكن أن تكون مضمحلة.
 

لغرض فحص االضمحالل يتم تخصيص الشهرة المقتناة في دمج األعمال، من تاريخ االقتناء، لكل وحدة منتجة للنقد أو مجموعة  
للنقد، التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر م ا إذا كانت الموجودات أو المطلوبات األخرى وحدات منتجة 

  للشركة المقتناة تم تعيينها في هذه الوحدات أو مجموعات من الوحدات.  
  

يتم تحديد االضمحالل عن طريق تقييم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد المتعلقة بالشهرة. يتم إثبات خسارة االضمحالل 
لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أدنى من قيمتها المدرجة. وال يمكن استرجاع خسائر االضمحالل المتعقلة  عندما تكون القيمة القابلة

  بالشهرة في الفترات المستقبلية. 
  
  حقوق حاملي حسابات االستثمار   ٩-٦-٢

الغ مستحقة من البنوك تستثمر حقوق حاملي حسابات االستثمار في النقد واألرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي ومب
والصكوك وعقود التمويل. وال تمنح أي أولوية ألي طرف من األطراف لغرض توزيع األرباح. وفقاً لشروط قبول أموال حاملي 

  من هذه األموال بعد خصم االحتياطي اإلجباري والمتطلبات النقدية التشغيلية الكافية.  ٪١٠٠حسابات االستثمار، يتم استثمار 
  

وبعد ذلك، العقود.  عند بدء  يتم قياس جميع حقوق حاملي حسابات االستثمار مبدئياً بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم  
 يتم إدراج حقوق حاملي حسابات االستثمار بالتكلفة متضمنة األرباح غير الموزعة أو الخسائر المتراكمة واالحتياطيات.

   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٢ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  احتياطي مخاطر االستثمار   ١٠-٦-٢

احتياطيات مخاطر االستثمار هي عبارة عن مبالغ تم تخصيصها من دخل حقوق حاملي حسابات االستثمار، بعد تخصيص حصة  
  المضارب، تحسباً للخسائر المستقبلية لحقوق حاملي حسابات االستثمار.  

  
  األرباح  ةاحتياطي معادل  ١١-٦-٢

ا من دخل المضاربة، قبل تخصيص حصة المضارب، لتتمكن من  احتياطيات معادلة األرباح هي عبارة عن مبالغ تم تخصيصه
  المحافظة على مستوى عائد معين من االستثمارات لحقوق حاملي حسابات االستثمار. 

  
  حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية    ١٢-٦-٢

ال الوكالة المستلمة من قبل المجموعة من أطراف  تتضمن حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية على أمو
لتوجيهات حاملي حسابات االستثمار. تدار هذه الموجودات بصفة األمانة   أخرى وذلك لغرض استثمارها في منتجات معينة وفقاً 

االستثمارات. ال  وليس لدى المجموعة أي حق في هذه الموجودات. يتحمل العمالء كافة المخاطر وينتفعون بجميع األرباح من تلك 
يتم تضمين حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية في القائمة الموحدة للمركز المالي حيث إن المجموعة ال 
تملك حرية استخدام أو استبعاد تلك االستثمارات دون مراعاة الشروط التي ينص عليها العقد بين المجموعة وحقوق حاملي حسابات 

 غير المدرجة في الميزانية. االستثمار
   

  إثبات اإليراد  ١٣-٦-٢
  

  مستحقة القبض مرابحة
عندما يكون الدخل قابالً للتحديد من الناحية التعاقدية ومعلوماً عند بدء المعاملة. يتم إثبات الربح من معامالت المبيعات (المرابحات)  

ية يتم إثبات الدخل وفقاً للفترة الزمنية للمعاملة. حينما يكون الدخل من العقد غير محدداً أو معلوماً يثبت الدخل عند التأكد من إمكان
  لمتعلق بالحسابات المتأخرة عن السداد من القائمة الموحدة للدخل. يتم استبعاد الدخل ا تحقيقه أو عند تحقيقه بالفعل. 

  

  التمويل المضاربة 
يتم إثبات الدخل من التمويل بالمضاربة عند وجود الحق الستالم المدفوعات أو عند التوزيع من قبل المضارب، بينما الخسائر يتم 

  إدراجها ضمن قائمة الدخل عند اإلعالن عنها من قبل المضارب. 
 

  التمويل بالوكالة
  ا العقد بناًء على أصول المبالغ القائمة.يستحق الدخل من التمويل بالوكالة وفقا للفترة الزمنية التي يغطيه

  

  إجارة منتهية بالتمليك 
التأجير وتدرج بعد حسم اإلستهالك. يتم استبعاد الدخل  الزمنية على مدى عمر عقد  الفترة  يتم إثبات دخل اإلجارة بالتناسب مع 

  ائمة الموحدة للدخل. المتأخرة عن السداد من القوالمتعلق بحسابات اإلجارة المنتهية بالتمليك المتعثرة 
  

  المشاركة
  يتم إثبات دخل المشاركة عند وجود الحق الستالم المدفوعات أو عند التوزيع.  

  

  سلم وذمم استصناع مدينة 
  يتم إثبات دخل السلم واالستصناع على أساس التوزيع الزمني عندما يكون الدخل من العقد قابالً للتحديد أو القياس.

  

  دخل حقوق حاملي حسابات االستثمار (كمضارب ورب المال)حصة المجموعة من 
عقود  بنود وشروط  على  بناًء  االستثمار  إدارة حقوق حاملي حسابات  نظير  األرباح كمضارب  في  المجموعة  يتم حساب حصة 

  المضاربة ذات الصلة.  
  

 دخل الرسوم والعموالت 
  يتم إثبات دخل الرسوم والعموالت بما في ذلك رسوم الهيكلة عند اكتسابها.  

   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٣ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  

  (تتمة)  إثبات اإليراد  ١٣-٦-٢
  

  أرباح األسهم 
  يتم إثبات دخل أرباح األسهم عند وجود الحق الستالم مدفوعاتها. 

  

  حصة المضارب في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة بالميزانية
يتم حساب حصة المجموعة في األرباح نظير إدارة حقوق حاملي حسـابات االستثمار غير المدرجة بالميزانية بناًء على بنود وشروط 

  الصلة. العقود ذات 
  

  الدخل من أدوات الدين 
  يتم إطفاء الدخل من سندات الدين إلى الربح والخسارة على معدل الربح الفعلي.

  

  دخل إيجار 
  يتم إحتساب دخل اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى بنود عقد اإلجارة. 

  

  عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار   ١٤-٦-٢
تحسب حصة المستثمرين من الدخل على أساس الدخل الناتج من حسابات االستثمار المشتركة بعد حسم المصروفات المتعلقة بوعاء 
االستثمار "مصروفات المضارب". تشتمل مصروفات المضارب على جميع المصروفات التي تتحملها المجموعة، متضمنة على 

ستهالك. تخصم حصة المجموعة "ربح المضارب" من حصة المستثمرين من الدخل مخصصات معينة، ما عدا تكلفة الموظفين واال
قبل توزيع هذا الدخل. في بعض الحاالت، يحق لحقوق حاملي حسابات االستثمار المسحوبة قبل تاريخ استحقاقها الحصول على  

 دخل فقط بعد حسم غرامة مالية. 
 

صة حاملي حسابات االستثمار من الدخل هو [مجموع دخل االستثمار إن األساس المستخدم من قبل المجموعة للحصول على ح
حسابات  حاملي  وحقوق  (المساهمين  للدخل  المنتجة  األموال  [متوسط  على  مقسمة  االستثمار]  وعاء  مصروفات  منها  محسوماَ 

  االستثمار) مضروب في متوسط رصيد حقوق حاملي حسابات االستثمار].
  
  ات مصروفات وعاء االستثمار  ١٥-٦-٢

  تشتمل مصروفات وعاء االستثمارات على مصروفات األعمال ومصروفات إدارية ومصروفات عامة ومصروفات أخرى. 
  
  الضرائب    ١٦-٦-٢

ال توجد ضرائب على دخل الشركات في مملكة البحرين. ومع ذلك، تدفع الشركة التابعة في باكستان ضريبة طبقاً لألنظمة الضريبية  
  ان. المعمّول بها في باكست

  
  الحالية  

  يتم عمل مخصص للضرائب الحالية بناًء على الدخل الخاضع للضريبة وطبقا لقوانين الضرائب المطبقة في دولة باكستان.
  

  المؤجلة  
تقوم المجموعة باحتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروق الزمنية المؤقتة. يتم إثبات مطلوبات الضرائب 

القابلة المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة والخاضعة للضريبة ويتم إثبات موجودات الضرائب المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة 
المؤجلة فقط إذا كانت هناك توقعات معقولة لتحقيقها في المستقبل المنظور. يتم تخفيض الموجودات الضريبية  . يتم إثبات  للخصم

  الضرائب المؤجلة في حال عدم وجود احتمال لتحقيق المنافع الضريبية ذات الصلة. 
  
 االحتماالت واالرتباطات   ١٧-٦-٢

عن أحداث وقعت في السابق والتي وسوف يتم تأكيدها فقط بحدوث أو عدم االحتماالت هو التزام محتمل أو موجودات التي قد تنشأ  
حدوث واحدة أو أكثر من األحداث المستقبلة غير المؤكدة والتي هي ليست كلياً ضمن سيطرة المجموعة. وعالوة على ذلك، فإن  

التيقن أو ال يمكن تحديد احتمال تدفق الموارد   االلتزام الناتج عن األحداث السابقة التي ال يمكن تحديد التزاماتها بدرجة معقولة من
 منها فهي تعتبر أيضاً احتماالت. 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٤ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  
 (تتمة) االحتماالت واالرتباطات   ١٧-٦-٢
  

 ملزم من أجل تبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد بتواريخ أو تاريخ محدد في المستقبل.االرتباط هو عقد 
  
  استبعادات  ١٨-٦-٢

  يتم استبعاد الموجود المالي (أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة) عند:
  
 من الموجود؛  ستالم التدفقات النقدية اانقضاء الحق في    )١(
 
ستالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى  ابحقها في المجموعة باالحتفاظ قيام   )٢(

سواًء (أ) قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمنافع الجوهرية المتعلقة بالموجود أو ترتيب سداد؛  طرف ثالث بموجب  
تقم بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمنافع الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجودات؛  (ب) عندما لم  

 أو
  

قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود سواًء (أ) قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمنافع  )٢( 
عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمنافع الجوهرية للموجودات ولكنها قامت  الجوهرية المتعلقة بالموجود أو (ب)  

  بنقل السيطرة على الموجودات. 
  

عندما تقوم المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجود ولم تقم بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية 
  طرة على الموجود، تستمر المجموعة بإثبات الموجود إلى حد استمرار مشاركة المجموعة.  للموجود ولم يتم نقل السي

  

  أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفائه يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب العقد قد تم 
  
  إيرادات محظورة شرعاً    ١٩-٦-٢

ادر ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية. وعليه، تقوم المجموعة بترحيل جميع اإليرادات تلتزم المجموعة بتجنب اإليرادات الناتجة من مص
  التي ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية إلى صندوق أموال الصدقات والتي تقوم المجموعة باستخدامها لألغراض االجتماعية. 

  
 العمالت األجنبية   ٢٠-٦-٢
  
  المعامالت واألرصدة   )  ١(

تسجيل   تحويل يتم  يعاد  المعاملة.  إجراء  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار  الرئيسية  العملة  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت 
المالي. ترحل جميع الفروق  بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إعداد التقرير  الموجودات والمطلوبات النقدية 

  لى مستوى المنشأة.الناتجة إلى القائمة الموحدة للدخل ع
  

المبدئية   بالتواريخ  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  األجنبية  بالعمالت  التاريخية  بالتكلفة  المقاسة  النقدية  غير  البنود  تحويل  يتم 
اريخ الذي الصرف السائدة بالت  باستخدام أسعاربالعمالت األجنبية  المقاسة بالقيمة العادلة  للمعامالت. يتم تحويل البنود غير النقدية  

تمشياً المقاسة بالقيمة العادلة وذلك تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معاملة المكسب أو الخسارة الناتجة من تحويل البنود غير النقدية 
  مع المكسب أو الخسارة المثبتة من التغيرات في القيمة العادلة لذلك البند.

  
  شركات المجموعة    )  ٢(

التقرير   إعداد  تاريخ  (الدوالر في  المجموعة  عرض  عملة  إلى  األجنبية  بالعمالت  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم  المالي، 
األمريكي) بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية، ويتم تحويل قوائم دخلها ومصروفاتها بالمتوسط المرجح ألسعار 

جة من المعامالت مباشرةً إلى بند منفصل في حقوق المالك. عند استبعاد الصرف للسنة. ترحل فروق صرف العمالت األجنبية النات
وحدة أجنبية، يتم إثبات المبلغ المتراكم المؤجل الذي تم إثباته في حقوق المالك والمتعلق بتلك الوحدة األجنبية في القائمة الموحدة 

  للدخل. 
   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٥ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
 
  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   ٢١-٦-٢

يتم عمل مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين عن مدة الخدمة المتراكمة في تاريخ إعداد التقارير المالية وفقاً  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين البحرينيين. البحريني. باإلضافة إلى ذلك يتم عمل مخصصلقانون العمل 

  
أما فيما يخص موظفي المجموعة البحرينيين فإنهم يخضعون لنظام هيئة التأمين االجتماعي التي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين. 

  ها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند إستحقاقها.إن التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم ب
  

شهرية  اشتراكات  دفع  ويتم  الدائمين.  الموظفين  لكافة  المثبتة  االشتراكات  ادخار  باكستان صندوق  في  التابعة  الشركة  تدير  كما 
  من الراتب األساسي.   ٪١٠متساوية، من قبل كالً من الشركة التابعة والموظفين، في الصندوق بمعدل 

  
تدير الشركة التابعة في باكستان نظام المكافآت الممولة المعتمدة لكافة الموظفين الدائمين. يتم عمل المساهمات السنوية في النظام 

  وفقاً للتوصية االكتوارية. يتم إجراء التقييم االكتواري باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. 
  
  الزكاة   ٢٢-٦-٢

ع  الزكاة  دفع  الزكاة من  تقع مسئولية  يتم خصم  فإنه  باكستان،  أما في  االستثمار.  أنفسهم وحقوق حاملي حسابات  المساهمين  لى 
  تتطلبه القوانين المحلية. يتم عرض الزكاة للسهم ضمن تقرير هيئة الرقابة الشرعية.  حاملي الحسابات حسبما المصدر من 

  
  تمويل مشترك وذاتي   ٢٣-٦-٢

تصنف االستثمارات والتمويل والذمم المدينة المملوكة بصورة مشتركة من قبل المجموعة وحقوق حاملي حسابات االستثمار ضمن 
المجموعة ضمن "   المالية الموحدة. تصنف االستثمارات والذمم المدينة الممولة فقط من قبل  المشترك" في القوائم  بند "التمويل 

  التمويل الذاتي".  
  
  المقاصة  ٢٤-٦-٢

يتم عمل مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق  
قانوني وشرعي قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق الموجود 

  الوقت ذاته.  وسداد المطلوب في  
  
  هيئة الرقابة الشرعية  ٢٥-٦-٢

  .للمساهمين  تعينهم الجمعية العموميةتخضع أنشطة أعمال المجموعة للرقابة من قبل هيئة الرقابة الشرعية المكونة من ثالثة أعضاء  
  
  المحاسبة في تاريخ المتاجرة   ٢٦-٦-٢

الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيها المجموعة يتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات "العادية" من  
  بشراء أو بيع الموجود.

  
 الوكالة باالستثمار     ٢٧-٦-٢
  

 أ) الوكالة بصفته الموكل (رب المال) 
  باعتباره إما:في بداية المعاملة، يجب على البنك بصفته " رب المال / (مستثمر)" تقييم طبيعة االستثمار 

  

 ) أو  a pass-through investmentبتمرير االستثمار ( . ١
  ). wakala ventureمشروع الوكالة ( . ٢
  

   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٦ 
  

  
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية   ٦-٢
  
 ) تتمةالوكالة باالستثمار (   ٢٧-٦-٢
  

 (تتمة)أ) الوكالة بصفته الموكل (رب المال) 
  
  . تمرير االستثمار١
  

إن تمرير االستثمار هو استثمار تكون فيه مشاركة الوكيل، وكذلك خيارات قابلية تحويل األداة محدودة، ويتحمل المستثمر بشكل 
 اإلثبات المبدئي، يتم إثبات الموجودات التي تستند إليها ترتيبات الوكالة بتطبيقرئيسي التعرض المباشر للموجودات األساسية. عند  

مبادئ اإلثبات المبدئي حسب مقتضى الحال، بما يتماشى مع معايير المحاسبة المالية المعنية، وفي حالة غياب ذلك، بما يتماشى مع 
  .رصدةمبادئ المحاسبية المتعارف عليها المطبقة بصفة عامة على هذه األ

  

  . مشروع الوكالة ٢
يتم إجراء االستثمارات، بموجب عقد الوكالة، في األدوات القابلة للتحويل أو االستثمار في موجود واحد (أو وعاء الموجودات) 

فترة  حيث يخضع هذا الموجود (الموجودات) لتغييرات متكررة طوال مدة العقد أي أن هناك تغييرات روتينية أو بدائل على مدى  
الترتيب (ما لم يشكل ذلك عمالً تجارياً) حسب تقدير الوكيل؛ أو ال يقتصر دور الوكيل على أداء الوكيل لمهام إدارة الموجودات 
بشكل يومي، حسب مقتضى الحال، كما أنه يكون مسؤوًال عن استبدال الموجودات أو المبالغ المستردة مقابلها. عند اإلثبات المبدئي، 

ه الموجودات بسعر التكلفة في مشروع الوكالة. وفقاً لذلك، يتم تعديل القيمة المدرجة لتشمل المكاسب / الخسائر بعد سيتم إثبات هذ
  حسم مكافأة الوكالء واالضمحالل في القيمة، إن وجدت. 

  
  ب) الوكالة بصفته الوكيل  

  

  نهج غير مدرج في الميزانية العمومية  )١
وكالة بموجب نهج غير مدرج في الميزانية، حيث ال يسيطر البنك عند بدء الترتيب، على  سيتم إثبات هذه المعاملة كترتيب  

  الموجودات / األعمال ذات الصلة وبالتالي ال تسجل الموجودات والدخل والنفقات ذات الصلة في دفاتر حساباته.
  

أ االستحقاق، أي عند تقديم الخدمات ذات الصلة.  سيتم إثبات مكافأة الوكيل بما في ذلك عناصرها الثابتة والمتغيرة، على أساس مبد
  وسيتم إثبات أية مصروفات، بما في ذلك الخسائر القابلة لالسترداد عند استحقاقها. 

  

  الترتيبات المتعددة المستويات   )٢
ا بصفة "المضاربة" يحتفظ البنك بترتيبات استثمارية متعددة المستويات الستثمار األموال المستلمة بموجب عقد "الوكالة" الستثماره

يتم إثبات األموال المستثمرة بموجب هذه الترتيبات واإلفصاح عنها "كحقوق حاملي حسابات االستثمار المدرجة في الموجودات التمويلية.  
  في الميزانية" في القائمة الموحدة للمركز المالي. 

 
  اآلراء والتقديرات   ٧-٢

للمجموعة، استخدمت اإلدارة آرائها وقدمت تقديرات لتحديد المبالغ المثبتة في القوائم المالية  في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية  
 الموحدة، فيما يلي أهم أوجه استخدامات اآلراء والتقديرات:

  
  تصنيف االستثمارات  

عند اقتناء االستثمارات تقرر اإلدارة ما إذا كان يتوجب تصنيفها كأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل أو أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق أو أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

  وات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة. الدخل أو أد



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٧ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
 (تتمة)اآلراء والتقديرات   ٧-٢
  

 اضمحالل وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية 
عند تحديد اضمحالل الموجودات المالية، يتطلب إصدار اآلراء في تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما 

فة معلومات النظرة المستقبلية  إذا كانت المخاطر االئتمانية على العقود المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وإضا
  في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

  
  اضمحالل الشهرة  

ديسمبر وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة المدرجة قد تكون مضمحلة. يتم   ٣١يتم فحص الشهرة لالضمحالل سنوياً كما في  
لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد) تحديد االضمحالل للشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل  

التي تتعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد (أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد) أدنى من  
  ائر االضمحالل المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.قيمتها المدرجة، فإنه يتم إثبات خسارة اضمحالل. ال يمكن استرجاع خس

  
  مبدأ االستمرارية 

قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد لالستمرار في العمل 
التنظيمية. عالوة على ذلك ، فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك في المستقبل المنظور بعد النظر في المتطلبات والتوجيهات  

جوهرية قد تثير شكوًكا كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية بما في ذلك المتطلبات والتوجيهات 
 رية.التنظيمية. لذلك ، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرا

  
  نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية   ٣

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

  
  ألف 

  دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
     

 ١٢٬٦٥٤  ٨٬٣٤٢  نقد في الصندوق 
     أرصدة لدى بنك باكستان المركزي

 ١٬٧٩٠  ٣٬١٢٧  حساب جاري 
 ٢٥٬٤٦٧  ١٨٬٩٢٧ ١-٣ احتياطيات إجبارية 

  ٢٧٬٢٥٧  ٢٢٬٠٥٤ 
     أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي

 ٣٣٤  ١٬٩٠٦  حساب جاري  
 ٧٬٠٣٦  ١٣٬٣٩٦ ١-٣ احتياطيات إجبارية   

  ٧٬٣٧٠  ١٥٬٣٠٢ 
     

 ٧٠٬٥٧٣  ١٥٬٥٤١  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
  ──────── ────────
  ١١٧٬٨٥٤  ٦١٬٢٣٩ 
  ════════ ════════
  
  االحتياطيات اإلجبارية لدى البنوك المركزية هي غير متوفرة لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة. إن  ١-٣



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٨ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  مبالغ مستحقة القبض    ٤

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
 المجموع  تمويل مشترك تمويل ذاتي  المجموع تمويل مشترك  تمويل ذاتي  

 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
السلع األساسية وإيداعات 
الوكالة لدى المؤسسات  

 ٢٦٬٢٤٣ ٢٦٬٢٤٣ - ١٦٬٥٢٢ ١٦٬٥٢٢ -  المالية

 ٢٠٬٨٧٩ ٢٠٬٨٧٩  - ١٤٬١٣٨ ١٤٬١٣٨  -  تمويل السلم 

 ٥٦٬٥٠٤ ٥٦٬٥٠٤ - ٤٠٬٦٧٢ ٤٠٬٦٧٢ - تمويل االستصناع 

 ١١٣٬٤٤٩ ١١٣٬٠٢٥ ٤٢٤ ١٣٠٬٧٤٢ ١٣٠٬٣١٨ ٤٢٤  مرابحة  

فواتير مستحقة القبض ومبالغ  
 ٥٬٣٨٠ ٥٬٣٨٠ - ٥٬٩٦١ ٥٬٩٦١ - أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
إجمالي المبالغ المستحقة  

 ٢٢٢٬٤٥٥ ٢٢٢٬٠٣١ ٤٢٤ ٢٠٨٬٠٣٥ ٢٠٧٬٦١١ ٤٢٤ القبض 
 ) ١٠٬٩٢٩( ) ١٠٬٩٢٩( - )١٤٬٣١٨( )١٤٬٣١٨( - أرباح مؤجلة  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ٢١١٬٥٢٦ ٢١١٬١٠٢ ٤٢٤ ١٩٣٬٧١٧ ١٩٣٬٢٩٣ ٤٢٤ 

مخصص الخسائر االئتمانية 
 ) ٢٨٬٥٩٢( ) ٢٨٬٥٨٧( )٥( )٢٤٬٥٠١( )٢٤٬٢٥١( )٢٥٠( )٢-٤المتوقعة (

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
صافي المبالغ المستحقة  

 ١٨٢٬٩٣٤ ١٨٢٬٥١٥ ٤١٩ ١٦٩٬٢١٦ ١٦٩٬٠٤٢ ١٧٤ القبض 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  
لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة والتصنيف حسب المرحلة. المبالغ المعروضة يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض  

  هي إجمالي مخصصات الخسائر االئتمانية.

 ٢٠٢٢  

  

  :١المرحلة 
 الخسائر 

االئتمانية المتوقعة  
 ١٢على مدى 

 شهراً 

: ٢المرحلة 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 
العمر غير  

  اً مضمحلة ائتماني

: الخسائر ٣المرحلة 
االئتمانية المتوقعة  

على مدى العمر 
  المجموع  اً مضمحلة ائتماني

 
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ───────  ───────  ───────  ───────  
      

 ٩٧٬٤٢٣ - ٨٬٥٢٦ ٨٨٬٨٩٧ ) ٤ - ١جيدة (

 ٧١٬٨٨٩ - ٢٠٬٣٩٨ ٥١٬٤٩١ )٧ - ٥مرضية (

 ٢٤٬٤٠٥ ٢٤٬٤٠٥ - - )١٠ - ٨متعثرة في السداد (
  ───────  ───────  ───────  ───────  
  ١٩٣٬٧١٧ ٢٤٬٤٠٥ ٢٨٬٩٢٤ ١٤٠٬٣٨٨ 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

  

 ٢٠٢١  

  

  : ١المرحلة 
 الخسائر  

االئتمانية المتوقعة  
 ١٢على مدى 

 شهراً 

:  ٢المرحلة 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى  
العمر غير  

  اً مضمحلة ائتماني

: الخسائر  ٣المرحلة 
االئتمانية المتوقعة  

على مدى العمر  
  المجموع   اً مضمحلة ائتماني

 
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ───────  ───────  ───────  ───────  
      

 ١٠٣٬٤٠٣ - ٧٬٤٩٨ ٩٥٬٩٠٥ ) ٤ - ١جيدة (

 ٧٦٬٧٩٢ - ٣٥٬١٨٩ ٤١٬٦٠٣ )٧ - ٥مرضية (

 ٣١٬٣٣١ ٣١٬٣٣١ - - )١٠ - ٨متعثرة في السداد (
  ───────  ───────  ───────  ───────  
  ٢١١٬٥٢٦ ٣١٬٣٣١ ٤٣٬٦٨٧ ١٣٧٬٥٠٨ 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٢٩ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

 
 (تتمة) مبالغ مستحقة القبض   ٤
 

المقدمة للعمالء  تأجيل المدفوعات  نتيجة لدينار بحريني في الحقوق  ألف   ٩٤٢خـسارة التعديل البالغة    تـسجيلتم ، ٢٠٢٠ديـسمبر    ٣١خالل الـسنة المنتهية في  
   تلك المبالغ المستحقة القبض.مقابل   ١٩ –المتأثرين بجائحة كوفيد  المؤهلين  

  
     التغيرات في الربح المؤجل من عقود المرابحة:  ١-٤
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني 
   

 ٦٬٨٢٦  ١٠٬٨٧١ يناير ١الرصيد في  

 ٤٣٤٬٩٢٥ ٢٨٣٬٥٦٥ أرباح مبيعات المرابحة خالل السنة

 ) ٤٢٥٬٦٤٩( ) ٢٧٤٬٥٥٨( تكلفة مبيعات المرابحة 

  ) ٤٬٦٨٩(  ) ٥٬٣٧١(  ربح مستحق خالل السنة 
 ) ٤٤١( ) ١٢٤(  شطب الربح المؤجل خالل السنة

 ) ١٠١(  ) ١٠٣( فروق أسعار الصرف  

 ──────── ──────── 
  ١٠٬٨٧١  ١٤٬٢٧٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 ════════ ════════ 
   
  الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصصات  ٢-٤

 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة: 
  

 ٢٠٢٢  
   : ٣المرحلة   : ٢رحلة مال  : ١المرحلة  

 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على  

 شهراً  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على  

مدى العمر غير 
  اً مضمحلة ائتماني

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر مضمحلة  
  المجموع   اً ائتماني

 
  ألف 

  دينار بحريني
  ألف 

  دينار بحريني
  ألف 

  دينار بحريني
  ألف 

  دينار بحريني
 ٢٨٬٥٩٢   ٢٤٬٧٣٩    ٣٬٠٧١   ٧٨٢  يناير   ١الرصيد في 

         تغيرات خالل السنة: ال
: خسائر ائتمانية متوقعة على  ١محول إلى المرحلة  -

 -   -   -   -  شهراً  ١٢مدى 

: خسائر ائتمانية متوقعة على  ٢محول إلى المرحلة  -
ً  -مدى العمر   -   ) ٥١(   ٨٦   ) ٣٥(  غير المضمحلة ائتمانيا

: خسائر ائتمانية متوقعة على  ٣محول إلى المرحلة  -
 -   ١١   ) ١١(   -  المضمحلة ائتمانياً  -مدى العمر 

 ٢٬٤٥٠   ٢٬٢٤٧   ٣٢٣   ) ١٢٠(  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  
 ) ١٬١٠١(   ) ١٬١٠١(    -   - استردادات  

  )١٬٣٤٩    ١٬١٠٦    ٣٩٨    ) ١٥٥  
                

 ) ١٬٦٦٠(   ) ١٬٦٦٠(   -   -  المبالغ مشطوبة خالل السنة  
 ) ٣٬٧٨٠(   ) ٣٬٧٢٤(   ) ٤٢(   ) ١٤(  فرق تحويل عمالت أجنبية 

  ────────  ────────  ────────  ──────── 
 ٢٤٬٥٠١   ٢٠٬٤٦١   ٣٬٤٢٧   ٦١٣  ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  ════════  ════════  ════════  ════════ 
                    



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٣٠ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

 
 مبالغ مستحقة القبض (تتمة)   ٤
 
  (تتمة)  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة ٢-٤
 

         
 ٢٠٢١  
   : ٣المرحلة   : ٢المرحلة   : ١المرحلة  

 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على  

 شهراً  ١٢مدى 

االئتمانية  الخسائر  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  مضمحلة ائتمانياً 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر مضمحلة  
  المجموع   ائتمانياً 

 
  ألف 

  دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
 ٢٣٬٨٠١   ١٧٬٦٨٦    ٥٬٥٢٩   ٥٨٦  يناير   ١الرصيد في 

         تغيرات خالل السنة: ال
: خسائر ائتمانية متوقعة على  ١محول إلى المرحلة  -

شهراً 
٣(   ) ٧(   ١٠ (   - 

: خسائر ائتمانية متوقعة على  ٢محول إلى المرحلة  -
ً  -مدى العمر   -   ) ٤٥٦(   ٥٣١   ) ٧٥(  غير المضمحلة ائتمانيا

: خسائر ائتمانية متوقعة على  ٣محول إلى المرحلة  -
  المضمحلة ائتمانياً  -مدى العمر 

-   )١٬٥٦٠   ) ١٬٥٦٠   - 
 ٧٬٨٢٧   ٧٬٦٥٩   ) ١١٠(   ٢٧٨  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  

 ) ١٬٥٣٤(   ) ١٬٥٣٤(    -   - استردادات  
  ٦٬٢٩٣    ٧٬٢٢٦    ) ١٬١٤٦(    ٢١٣  
 ١٠٤   ١٠٤   -   -  مخصص من احتياطي مخاطر االستثمار      -          

 ) ٢٬٤٦٩(   ) ١٬١٧٧(   ) ١٬٢٩٢(  -  المبالغ مشطوبة خالل السنة  
  ٢٬١٨٣    ٢٬١٨٣    -    -  استرداد المبالغ المشطوبة  
 ) ١٬٣٢٠(   ) ١٬٢٨٣(   ) ٢٠(   ) ١٧(  فرق تحويل عمالت أجنبية 

  ────────  ────────  ────────  ──────── 
 ٢٨٬٥٩٢  ٢٤٬٧٣٩   ٣٬٠٧١   ٧٨٢  ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  ════════  ════════  ════════  ════════ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٣١ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  (تتمة)   إجارة مستحق القبضإجارة منتهية بالتمليك ودخل   ٥

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
 المجموع  تمويل مشترك   تمويل ذاتي المجموع  تمويل مشترك   تمويل ذاتي  

 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني
  ألف 

 دينار بحريني
  ألف 

 دينار بحريني
  إجارة منتهية بالتمليك 

)١٦١٬١٦٧ ١٥١٬١٦٣ ١٠٬٠٠٤ ١٩٩٬٣٥٥ ١٩٥٬٢٦٨ ٤٬٠٨٧ ) ١-٥ 
دخل إجارة مستحقة  

 ١٦٬١٥١ ١٢٬٧٠١ ٣٬٤٥٠ ١٥٬٤٤٩ ١٤٬٠٧٠ ١٬٣٧٩ ) ٢-٥القبض (
 ────────────────────────────────────
 ١٧٧٬٣١٨ ١٦٣٬٨٦٤ ١٣٬٤٥٤ ٢١٤٬٨٠٤ ٢٠٩٬٣٣٨ ٥٬٤٦٦ 

مخصص الخسائر  
 )٣٬٣٤٢( )٣٬٢٢٢( )١٢٠( ) ٢٬٩٤٨( ) ٢٬٨٨١( ) ٦٧( ) ٣-٥االئتمانية (

 ────────────────────────────────────
 ١٧٣٬٩٧٦ ١٦٠٬٦٤٢ ١٣٬٣٣٤ ٢١١٬٨٥٦ ٢٠٦٬٤٥٧ ٥٬٣٩٩ 
 ════════════════════════════════════

 
االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة وتصنيف  يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطر  

 المرحلة. المبالغ المعروضة هي إجمالي مخصصات الخسائر االئتمانية. 
  

 ٢٠٢٢  

  

:  ١المرحلة 
 الخسائر  

االئتمانية  
المتوقعة على  

 شهراً  ١٢مدى 

  :  ٢المرحلة 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر غير  
  اً مضمحلة ائتماني 

:  ٣المرحلة 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر  

  المجموع   اً مضمحلة ائتماني 
  ──────────────────────────────

 
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
        

 ٢٠٥٬٤٩٤ - ١٬٢٣٨  ٢٠٤٬٢٥٦ ) ٤ -  ١جيدة (
 ٣٬٥٤٣ - ٢٬٤٩١ ١٬٠٥٢ ) ٧ -  ٥مرضية (
 ٥٬٧٦٧ ٥٬٧٦٧ - - ) ١٠-٨متعثرة (

  ──────────────────────────────
  ٢١٤٬٨٠٤ ٥٬٧٦٧ ٣٬٧٢٩ ٢٠٥٬٣٠٨ 
  ══════════════════════════════
  

 ٢٠٢١  

  

:  ١المرحلة 
 الخسائر  

االئتمانية المتوقعة  
  ١٢على مدى 

 شهراً 

  :  ٢المرحلة 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر غير  
  اً مضمحلة ائتماني 

:  ٣المرحلة 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر  

  المجموع   اً مضمحلة ائتماني 
  ──────────────────────────────

 
  ألف 

  دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
          

 ١٦٦٬٤٧٩ - ٤  ١٦٦٬٤٧٥ ) ٤ -  ١جيدة (

 ٣٬٧٩٠ - ٢٬٢٧٦ ١٬٥١٤ ) ٧ -  ٥مرضية (
 ٧٬٠٤٩ ٧٬٠٤٩ - - ) ١٠-٨متعثرة (

  ──────────────────────────────
  ١٧٧٬٣١٨ ٧٬٠٤٩ ٢٬٢٨٠ ١٦٧٬٩٨٩ 
  ══════════════════════════════
 

دينار بحريني في الحقوق نتيجة لتأجيل المدفوعات    مليون  ٢٬٣تم تسجيل خسارة التعديل البالغة  ،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  
  .اإلجارة المنتهية بالتمليكمقابل تلك  ١٩ – المقدمة للعمالء المؤهلين المتأثرين بجائحة كوفيد 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٣٢ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  
  (تتمة)  القبضإجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق   ٥

  
  إجارة منتهية بالتمليك   ١-٥

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
 المجموع تمويل   تمويل ذاتي  المجموع تمويل مشترك   تمويل ذاتي 

 
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف 

دينار 
  ألف 

دينار 
  ألف 

دينار 
       المباني األرض و

 ١٧٩٬٦١٠ ١٧٩٬٦١٠ - ٢٣٣٬٦٥٠ ٢٣٣٬٦٥٠ - التكلفة
 ) ٢٩٬٩٠٧( ) ٢٩٬٩٠٧( - ) ٣٨٬٣٨٧( ) ٣٨٬٣٨٧( - االستهالك المتراكم 

 ──────────────────────────────────────────
صافي القيمة 

 ١٤٩٬٧٠٣ ١٤٩٬٧٠٣ - ١٩٥٬٢٦٣ ١٩٥٬٢٦٣ - الدفترية 
 ──────────────────────────────────────────

       المعدات
 ١٦٬٧٤٠ ٣٬٣٣٥ ١٣٬٤٠٥ ٥٬٦١٤ ٦  ٥٬٦٠٨ التكلفة

 ) ٥٬٣٧٣( ) ١٬٩٧٢( ) ٣٬٤٠١( ) ١٬٥٢١( - ) ١٬٥٢١( االستهالك المتراكم 
 ──────────────────────────────────────────

صافي القيمة 
 ١١٬٣٦٧ ١٬٣٦٣ ١٠٬٠٠٤ ٤٬٠٩٣ ٦ ٤٬٠٨٧ الدفترية 

 ──────────────────────────── ─────── ─────── 
       األخرى
 ٢٣٨ ٢٣٨ - - - - التكلفة

 ) ١٤١( ) ١٤١( - - - - االستهالك المتراكم 
 ──────────────────────────────────────────

صافي القيمة 
 ٩٧ ٩٧ - - - - الدفترية 

 ──────────────────────────────────────────
       المجموع

 ١٩٦٬٥٨٨ ١٨٣٬١٨٣ ١٣٬٤٠٥ ٢٣٩٬٢٦٣ ٢٣٣٬٦٥٥ ٥٬٦٠٨ التكلفة
 ) ٣٥٬٤٢١( ) ٣٢٬٠٢٠( ) ٣٬٤٠١( ) ٣٩٬٩٠٨( ) ٣٨٬٣٨٧( ) ١٬٥٢١( االستهالك المتراكم 

 ──────────────────────────────────────────
القيمة صافي 

 ١٦١٬١٦٧ ١٥١٬١٦٣ ١٠٬٠٠٤ ١٩٩٬٣٥٥ ١٩٥٬٢٦٨ ٤٬٠٨٧ الدفترية 
 ═════════════════════════════════════════════

  
  إجارة مستحق القبض   ٢-٥

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

 تمويل ذاتي  المجموع تمويل مشترك تمويل ذاتي 
تمويل  
 المجموع  مشترك 

 
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف

 بحريني دينار 
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
 ةإجارة مستحق

 ١٦٬١٥١ ١٢٬٧٠١ ٣٬٤٥٠ ١٥٬٤٤٩ ١٤٬٠٧٠ ١٬٣٧٩ القبض
 ─────────────── ──────── ─────────────────────
 ١٦٬١٥١ ١٢٬٧٠١ ٣٬٤٥٠ ١٥٬٤٤٩ ١٤٬٠٧٠ ١٬٣٧٩ 
 ════════════════════════════════════════════

  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٣٣ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  (تتمة) إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض  ٥

  
  المتوقعة   مخصص الخسائر االئتمانية  ٣-٥

  
  التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة: فيما يلي تحليل  

 ٢٠٢٢  
   : ٣المرحلة     : ٢المرحلة     : ١المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
   شهراً  ١٢مدى 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر غير 
  مضمحلة ائتمانياً 

  

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر  

  مضمحلة ائتمانياً 
  المجموع   

 
  ألف 

    دينار بحريني
  ألف 

    دينار بحريني
  ألف 

    دينار بحريني

  ألف 
دينار  

  بحريني
 ٣٬٣٤٢  ٣٬٠٣١   ١٨   ٢٩٣  يناير   ١الرصيد في 

         التغيرات خالل السنة: 
: خسائر ائتمانية متوقعة على مدى  ١محول إلى المرحلة  -

 -   -   -  -  شهراً  ١٢
: خسائر ائتمانية متوقعة على مدى  ٢محول إلى المرحلة  -

 -   -   ٣١   ) ٣١(  غير المضمحلة ائتمانياً  -العمر 
متوقعة على مدى  : خسائر ائتمانية ٣محول إلى المرحلة  -

ً  -العمر    -    ٢   ) ٢(   -  المضمحلة ائتمانيا
 ٣٠٠  ٣٢٦  ) ٤(  ) ٢٢(  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  

 ) ٣١٨(  ) ٣١٨(   -   - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها  
 ) ١٨(  ١٠   ٢٥    ) ٥٣(  مخصصات الخسائر االئتمانية  

  ) ١٨٧(   ) ١٨٧(   -    -  مبالغ مشطوبة خالل السنة  
 ) ١٨٩(  ) ١٨٩(  -  -  تحويل عمالت أجنبية  

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ٢٬٩٤٨  ٢٬٦٦٥  ٤٣  ٢٤٠  ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
  

 ٢٠٢١  
   : ٣المرحلة     : ٢المرحلة     : ١المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
   شهراً  ١٢مدى 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر غير 
مضمحلة ائتمانياً 

  

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر 

مضمحلة ائتمانياً 
  المجموع   

 
  ألف 

    دينار بحريني 
  ألف 

    دينار بحريني 
  ألف 

    دينار بحريني 

  ألف 
دينار  

  بحريني 
 ٣٬٦٧٨  ٣٬٣٤٥   ٨٦   ٣٣٧  يناير   ١الرصيد في 

         التغيرات خالل السنة: 
: خسائر ائتمانية متوقعة على مدى  ١محول إلى المرحلة  -

 -   ) ٦٢(   ) ٤٦(  ١٠٨  شهراً  ١٢
: خسائر ائتمانية متوقعة على مدى  ٢محول إلى المرحلة  -

 -   ) ٢٥٠(   ٢٥٠   -  غير المضمحلة ائتمانياً  -العمر 
ائتمانية متوقعة على مدى  : خسائر ٣محول إلى المرحلة  -

ً  -العمر    -    -   -   -  المضمحلة ائتمانيا
 ) ٢٤٣(  ١٨١  ) ٢٧٢(  ) ١٥٢(  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  

 ) ٧٨(  ) ٧٨(   -   - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها  
  )٣٢١(  ) ٢٠٩(   ) ٦٨(    ) ٤٤ ( 

  ) ٩(   ) ٩(   -    -  مشطوبة خالل السنة  مبالغ 
 ) ٩٦(  ) ٩٦(  -  -  تحويل عمالت أجنبية  

  ───────  ────────  ────────  ────── 
 ٣٬٣٤٢  ٣٬٠٣١  ١٨  ٢٩٣  ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  ═══════  ════════  ════════  ══════ 
  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 

٣٤ 
  

  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  مشاركة ال  ٦
  

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
 المجموع تمويل   تمويل ذاتي  المجموع تمويل مشترك تمويل ذاتي 

 
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
       

 ١٢٧٬٨٨٧ ١٠٧٬٩٥٥ ١٩٬٩٣٢ ٩٤٬٣٥٣ ٨٢٬٢٨٢ ١٢٬٠٧١ المشاركات

مخصص الخسائر  
االئتمانية  
 ) ٣٬٨٤٧( ) ٣٬٨٤٧( - ) ٤٬٠٨٣( ) ٤٬٠٨٣( - ) ١-٦المتوقعة (

 ────── ────── ────── ────── ────────────
 ١٢٤٬٠٤٠ ١٠٤٬١٠٨ ١٩٬٩٣٢ ٩٠٬٢٧٠ ٧٨٬١٩٩ ١٢٬٠٧١ 
 ════════════════════════════════

  

يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة 
  وتصنيف المرحلة. المبالغ المعروضة هي إجمالي مخصصات الخسائر االئتمانية. 

  

 ٢٠٢٢  

  المجموع  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   

  

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

  شهراً  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

مدى العمر غير 
  مضمحلة ائتمانياً 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

مدى العمر 
  مضمحلة  

 
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ─────────  ─────────  ─────────  ────────  

  
    

 ٨٤٬٩٣١ - ٣٬٩١٩ ٨١٬٠١٢ )٤ - ١جيدة (
 ٥٬٩٠٠ - ٣٬٢٢٧ ٢٬٦٧٣ ) ٧ - ٥مرضية (
 ٣٬٥٢٢ ٣٬٥٢٢ - - )١٠-٨متعثرة (

  ───────  ───────  ───────  ───────  
  ٩٤٬٣٥٣ ٣٬٥٢٢ ٧٬١٤٦ ٨٣٬٦٨٥ 
  ════════ ════════ ════════ ══════
      

 ٢٠٢١  

  المجموع   ٣المرحلة    ٢المرحلة    ١المرحلة    

  

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على  

  شهراً  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على  

مدى العمر غير  
  مضمحلة ائتمانياً 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على  

مدى العمر 
    مضمحلة ائتمانياً 

 
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ─────────  ─────────  ─────────  ────────  

  
    

 ١٠٧٬١٧٤ - ٩٬٩٠٤ ٩٧٬٢٧٠ )٤ - ١جيدة (
 ١٦٬٢٩٣ - ١٤٬٠٢٠ ٢٬٢٧٣ ) ٧ - ٥مرضية (
 ٤٬٤٢٠ ٤٬٤٢٠ - - )١٠-٨متعثرة (

  ─────────  ─────────  ─────────  ────────  
  ١٢٧٬٨٨٧ ٤٬٤٢٠ ٢٣٬٩٢٤ ٩٩٬٥٤٣ 
  ═════════ ═════════ ═════════ ════════ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٣٥ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة) مشاركةال  ٦
  

  الخسائر االئتمانية المتوقعة  اتمخصص ١-٦
  

  الخسائر االئتمانية المتوقعة: فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات 
  

 ٢٠٢٢  
  :٢المرحلة     :١المرحلة  

  
   :٣المرحلة 

 

الخسائر  
االئتمانية  
المتوقعة 

على مدى  
   شهراً  ١٢

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
مدى العمر 

غير مضمحلة 
    ائتمانياً 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
مدى العمر 

مضمحلة  
  المجموع    ائتمانياً 

 

  ألف
دينار  

  بحريني 
  

  ألف
    دينار بحريني 

  ألف
    دينار بحريني 

  ألف
  دينار بحريني 

 ٣٬٨٤٧  ٢٬٣٤٢   ٨٥٧   ٦٤٨  يناير   ١الرصيد في 
         التغيرات خالل السنة:

  :خسائر ائتمانية ١محول إلى المرحلة   -
 -  -  ) ٣٢(  ٣٢  شهراً  ١٢متوقعة على مدى 

:خسائر ائتمانية  ٢محول إلى المرحلة   -
  غير  -متوقعة على مدى العمر 

 -  -  ٦١  ) ٦١(  المضمحلة ائتماني
 ١٬٠٨٤  ٧٥٠  ٧٢   ٢٦٢  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 -  -   -   - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها 
  ١٬٠٨٤  ٧٥٠   ١٠١    ٢٣٣ 

 ) ٨٤٨(  ) ٥١٧(  ) ١٨٩(  ) ١٤٢(  عمالت أجنبية تحويل 
  ────── ───────  ───────  ──────

 ٤٬٠٨٣  ٢٬٥٧٥  ٧٦٩  ٧٣٩  ديسمبر   ٣١الرصيد في 
  ══════  ═══════  ═══════  ══════ 
  

   



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٣٦ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)المشاركة   ٦
  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة (تتمة)مخصصات  ١-٦
  

 ٢٠٢١  
  : ٢المرحلة      : ١المرحلة   

  
   : ٣المرحلة  

 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على  
  ١٢مدى 
   شهراً 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على  
مدى العمر 

غير مضمحلة  
  ائتمانياً 

  

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على  
مدى العمر 

مضمحلة  
  ائتمانياً 

  المجموع   

 

  ألف 
دينار 

  بحريني 
  

  ألف 
    دينار بحريني 

  ألف 
    دينار بحريني 

  ألف 
  دينار بحريني 

 ٣٬٧٩٨  ٢٬١٤٣   ١٬٠٣٥   ٦٢٠  يناير   ١الرصيد في 
         التغيرات خالل السنة:

: خسائر ائتمانية ٢محول إلى المرحلة   -
غير المضمحلة   -متوقعة على مدى العمر 

  ائتمانياً 
)٣٣  )٣٣   -   - 

 ٦١٤  ٦٠٨  ) ١١٣(   ١١٩  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
 ) ٢٠٧(  ) ٢٠٧(   -   - استردادات / مخصصات انتفت الحاجة إليها 

  ٤٠٧  ٤٠١   )٨٠(    ٨٦ 
 ) ٣٥٨(  ) ٢٠٢(  )٩٨(  )٥٨(  عمالت أجنبية تحويل 

  ──────  ───────  ───────  ────── 
 ٣٬٨٤٧  ٢٬٣٤٢  ٨٥٧  ٦٤٨  ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  ══════  ═══════  ═══════  ══════ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٣٧ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

    ات استثمار   ٧

  

  
  

  ٢٠٢١    ٢٠٢٢  

  
تمويل   تمويل ذاتي 

 مشترك 
 المجموع  تمويل مشترك  تمويل ذاتي المجموع 

  
  ألف 

دينار  
 بحريني 

  ألف 
دينار  

 بحريني 

  ألف 
  دينار بحريني 

  ألف 
دينار 

 بحريني

  ألف 
 دينار بحريني

  ألف 
 دينار بحريني

              
 أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  )١
  

    
             مسعرة               

 ١٢٬٦٨٧ ١٢٬٦٨٧ - - - - صكوك 
 ────── ────── ────── ────── ────── ───── 
        
 ) ١-٧(إيضاح  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية   )٢

 
  

       مسعرة         
 ١٤٦٬٣٧٦ ٦١٬٢٧٩ ٨٥٬٠٩٧ ١٧٩٬٤٧٤ ٨٤٬٩٧١ ٩٤٬٥٠٣ صكوك 

       
       غير مسعرة  

 ١٬٣٢٢ ١٬٣٢٢ - ٧٬٣٨٣ ٢٬٧٣٧ ٤٬٦٤٦ صكوك 
 ─────────────────────────────────────
 ١٤٧٬٦٩٨ ٦٢٬٦٠١ ٨٥٬٠٩٧ ١٨٦٬٨٥٧ ٨٧٬٧٠٨ ٩٩٬١٤٩ 
             
 ) ١-٧المطفأة (إيضاح أدوات دين مدرجة بالتكلفة  )٣
             

             مسعرة 
  ١٨٧٬٥١٠  ٦٤٬٢٢٨  ١٢٤٬٢٨٢  ١٨٩٬٢٧٦  ٦٢٬٩٧٨  ١٢٦٬٢٩٨ صكوك 

             
             غير مسعرة  

  ٣٣٬٤٨٧  ٢٧٬٧٤٢  ٥٬٧٤٥  ٢٥٬٥١٦  ٢٤٬٤٨٢  ١٬٠٢٤ صكوك 
 ──────

──  
──────

──  
──────

──  
──────

──  
───────

─  
──────

──   ٢٢٠٬٩٩٧  ٩٠٬٩٧٠  ١٣٠٬٠٢٧  ٢١٤٬٧٩٢  ٨٧٬٤٧٠  ١٢٧٬٣٢٢  
       

       مخصص الخسائر 
 )١٦٨( ) ٤٤( )١٢٤( ) ١١٩( ) ٣٤( ) ٨٥( االئتمانية المتوقعة 

 ───────────────────────────────────────────
 ٣٦٨٬٥٢٧ ١٥٣٬٥٢٧ ٢١٥٬٠٠٠ ٤٠١٬٥٣٠ ١٧٥٬١٤٤ ٢٢٦٬٣٨٦ 
 ───────────────────────────────────────────

    
 ) ٢-٧أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق (إيضاح  )٤
٥(  

 
       مسعرة          

أسهم حقوق الملكية  
 ١١٬٥٢٩ ١١٥ ١١٬٤١٤ ١١٬١٦٣ ٩١ ١١٬٠٧٢ المدرجة 

       
       غير مسعرة  

أسهم حقوق الملكية غير  
 ٢٤٬٠١٦ ١٦٧ ٢٣٬٨٤٩ ٣٬٥٥٥ ١٩٣ ٣٬٣٦٢ المدرجة 

  ٣٧٧  -  ٣٧٧  ٣٧٧  - ٣٧٧  صناديق مدارة 
  ٤٬٨١٩  ٤٬٢٠٢  ٦١٧  ٨٬٣٠٥  ٧٬٦٨٨  ٦١٧ صناديق متعلقة بعقارات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  ٤٠٬٧٤١ ٤٬٤٨٤ ٣٦٬٢٥٧ ٢٣٬٤٠٠ ٧٬٩٧٢  ١٥٬٤٢٨ 

 )٢٬١١٨( )١٥٩( )١٬٩٥٩( ) ١٬٨٨٦( ) ١٢٥(  ) ١٬٧٦١( مخصص االضمحالل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ٣٨٬٦٢٣ ٤٬٣٢٥ ٣٤٬٢٩٨ ٢١٬٥١٤ ٧٬٨٤٧ ١٣٬٦٦٧ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  ٤١٩٬٨٣٧  ١٧٠٬٥٣٩ ٢٤٩٬٢٩٨  ٤٢٣٬٠٤٤ ١٨٢٬٩٩١ ٢٤٠٬٠٥٣  مجموع االستثمارات  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

═ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٣٨ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  (تتمة)  استثمارات   ٧
  

بالقيمة العادلة من خالل الحقوق هي استثمارات بإجمالي : ٢٠٢١مليون دينار بحريني (  ١٠٫٨  مدرجة ضمن االستثمارات غير المسعرة المدرجة 
بحريني)، والتي تم إدراجها بالتكلفة بعد حسم مخصص االضمحالل. هذه هي باألساس استثمارات في الشركات غير المدرجة في  مليون دينار  ٢٧٬٨

 البورصة والتي ال يتم تداول أسهمها في األسواق النشطة. هذه االستثمارات هي بصورة أساسية في شركات محتفظ بها عن كثب وموجودة في دول 
. يتم االحتفاظ باالستثمارات بالتكلفة بعد حسم مخصص االضمحالل نظرا لطبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ  مجلس التعاون الخليجي

  بها وعدم إيجاد طرق أخرى مناسبة لتحديد قيمها العادلة بموثوقية.
  

مليون دينار بحريني) والتي لديها   ٣٨١٬٢٥:  ٢٠٢١نار بحريني (مليون دي   ٢١٤٫٨بلغت استثمارات المجموعة في الصكوك المدرجة بالتكلفة المطفأة  
  مليون دينار بحريني). ٣٨١٬٦: ٢٠٢١مليون دينار بحريني ( ٢٠٧٫١قيم عادلة تبلغ 

  
مليون دينار بحريني) في عهدة مؤسسة  ١٨٧٬٠:  ٢٠٢١مليون دينار بحريني (  ١٨١٫٦تم إيداع االستثمارات المسجلة بقيمة مدرجه قدرها   

    مالية لتأمين خط تمويل. 
  

  

  أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  ١-٧
للمجموعة  الداخلي  االئتماني  التصنيف  نظام  بناًء على  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  األقصى  والحد  االئتمان  جودة  أدناه  الجدول  يوضح 

  عة.وتصنيف المرحلة. المبالغ المعروضة هي إجمالي مخصصات الخسائر االئتمانية المتوق
 ٢٠٢٢  

    ٢المرحلة    ١المرحلة    

  

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهراً  ١٢

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير  
  المجموع   مضمحلة ائتمانياً 

 
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
 ألف 

  دينار بحريني 
  ───────  ───────  ───────  
     

 ١٩١٬٨٠٧ -  ١٩١٬٨٠٧ )٤ - ١جيدة (
 ٢٠٩٬٨٤٢ - ٢٠٩٬٨٤٢ ) ٧ - ٥مرضية (

  ───────  ───────  ───────  
  ٤٠١٬٦٤٩ - ٤٠١٬٦٤٩ 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

  

 ٢٠٢١  

    ٢المرحلة   ١المرحلة   

  

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 شهراً  ١٢

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

العمر غير  
  المجموع  مضمحلة ائتمانياً 

 
  ألف 

  دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
 ألف 

  دينار بحريني
  ───────  ───────  ───────  
     

 ١٥٧٬٤٦٢ -  ١٥٧٬٤٦٢ )٤ - ١جيدة (
 ٢١١٬٢٣٣ - ٢١١٬٢٣٣ ) ٧ - ٥مرضية (

  ───────  ───────  ───────  
  ٣٦٨٬٦٩٥ - ٣٦٨٬٦٩٥ 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

  

  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٣٩ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
 استثمارات (تتمة)   ٧
 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة:(تتمة)أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   ١- ٧
 ٢٠٢٢  
   : ٢المرحلة      : ١المرحلة   

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
   شهراً  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير  
  المجموع     اً مضمحلة ائتماني 

 
  ألف 

    دينار بحريني 
  ألف 

    دينار بحريني 
  ألف 

  دينار بحريني 
         

 ١٦٨   -   ١٦٨  يناير   ١الرصيد في 
       التغيرات خالل السنة: 

 ) ٤٨(  -   ) ٤٨(  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
  )٤٨(  -  ) ٤٨ ( 

 )١(  -  )١(  تحويل عمالت أجنبية 
  ─────────  ─────────  ────────

 ١١٩  -  ١١٩  ديسمبر    ٣١الرصيد في 
  ═════════  ═════════  ════════
  

 ٢٠٢١  
   : ٢المرحلة     : ١المرحلة  

 

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعة على  

   شهرًا  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على  

مدى العمر غير  
  المجموع     اً مضمحلة ائتماني 

 
  ألف 

    دينار بحريني
  ألف 

    دينار بحريني
  ألف 

  دينار بحريني
         

 ٢٥٦   ٨٤   ١٧٢  يناير   ١الرصيد في 
       التغيرات خالل السنة: 

  ١٢: خسائر ائتمانية متوقعة على مدى ١المرحلة محول إلى  -
  شهراً 

٢٨(  ٢٨ (  - 
 ) ٨٧(  ) ٥٦(   ) ٣١(  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

  )٨٧(  ) ٨٤(  )٣ ( 
 )١(  -  )١(  تحويل عمالت أجنبية 

  ───────  ────────  ────── 
 ١٦٨  -  ١٦٨  ديسمبر    ٣١الرصيد في 

  ═══════  ════════  ══════ 
       
 مخصص االضمحالل على استثمارات أسهم حقوق الملكية   ٢- ٧

     ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

     
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
     

 ٢٬٣٣٤ ٢٬١١٨     يناير   ١الرصيد في  
  ٣١٥  -      المخصص للسنة 
  )٤١٤(  ) ٧٠(      استرجاع للسنة 

  )١١٧(  ) ١٦٢(      تحويل عمالت أجنبية  
   ─────────────── 

 ٢٬١١٨ ١٬٨٨٦     ديسمبر  ٣١الرصيد في  
   ═══════════════ 
     
      
 

  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٠ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
 استثمار في مشروع مشترك   ٨
 
 

     ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

     
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
     

 ٥٬٥١٦  ٧٬٠٥٠     يناير  ١الرصيد في  
  ١٬٥٣٤  ١٬٢٢٥      صافي حصة البنك من الدخل / (الخسارة) للسنة 

   -   ) ١٬٣٢٧(      توزيعات األرباح المستلمة للسنة 
   ──────── ──────── 

 ٧٬٠٥٠ ٦٬٩٤٨     ديسمبر  ٣١الرصيد في  
   ════════ ════════ 
 

 حصة الملكية   طبيعة األعمال  االسم 
       

 ٪ ٥١ ٪ ٥١  العقارات تطوير  دانات البركة 
        

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢      ملخص قائمة المركز المالي 
  ألف    ألف        

     
 ٨٬٧٥٣ ٢٬٠٨٧     موجودات غير متداولة 

 ٥٬٩٣٣ ١٢٬٠٢٩      موجودات متداولة 
 - -      مطلوبات ألجل 

 ) ٨٦٤( ) ٤٩٣(      مطلوبات متداولة 
      ─────────────── 

 ١٣٬٨٢٢ ١٣٬٦٢٣      صافي الموجودات 
      ═══════════════ 

 ٧٬٠٥٠ ٦٬٩٤٨   حصة ملكية المجموعة في الحقوق 

   
 

      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

      
  ألف  

  دينار بحريني
  ألف  

  دينار بحريني 
          ملخص قائمة األرباح والخسائر 

  ٣٬٢٨٦  ٢٬٦٥٥      مجموع الدخل 
  ) ٢٧٨(  ) ٢٥٣(      مجموع المصروفات 

   ──────── ──────── 
 ٣٬٠٠٨ ٢٬٤٠٢     مجموع الدخل الشامل 

      ──────── ──────── 
  ١٬٥٣٤  ١٬٢٢٥      صافي حصة المجموعة في الربح          
   ════════ ════════ 
  
  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤١ 
  

  يضاحات حول القوائم المالية الموحدة  إ
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  ات عقاريةاستثمار  ٩

 

٢٠٢٢  
  ألف 

 دينار بحريني

٢٠٢١  
  ألف 

 دينار بحريني 
      

  ٣٬٧٠٠ ٣٬٥٩٢  يناير ١الرصيد في 
  ) ٦٤( ) ٢٢٤(  استبعادات خالل السنة  

 ) ٤٤( ) ٣٧( خسارة غير محققة على إعادة القياس 
  ─────── ─────── 

  ٣٬٥٩٢  ٣٬٣٣١  ديسمبر   ٣١الرصيد في 
 ═══════ ═══════ 
  ممتلكات ومعدات   ١٠

  

  أرض 
والحق في  ومباني 
استخدام  

 الموجودات  
برامج الحاسوب  

 والترخيص 
أثاث مكاتب  

 المجموع  مركبات ومعدات 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
      التكلفة: 
 ٣٦٬٩١٩ ١٨٣ ٩٬٤٧٧ ٥٬٨٤٠ ٢١٬٤١٩ ٢٠٢٢يناير  ١في 

 ٢١٬٧١٣ -  ١٬٣٠٦ ٣٣٩  ٢٠٬٠٦٨ )١-١٠( إضافات
 ) ٩٣٩(  ) ٧٠(  ) ٢٠٥(  -  ) ٦٦٤(  ات استبعاد 

 ) ٥٬٣٠٢(  ) ٧٠(  ) ٢٠٥(  -  ) ٣٬٤١٨(  فروق أسعار الصرف  
 ─────────────────────────────────────

 ٥٢٬٣٩١ ٧٣ ٩٬٥٣٥ ٥٬٣٧٨ ٣٧٬٤٠٥ ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
 ─────────────────────────────────────

      االستهالك المتراكم: 
 ١٥٬٦٧١ ١٠٨ ٦٬٥٧٠ ٢٬٩٩١ ٦٬٠٠٢ ٢٠٢٢يناير  ١في 

 ٣٬٠٥١ ١٠ ٩٤٣ ٦٨٦ ١٬٤١٢ االستهالك للسنة 
 ) ٧٣١( ) ٣٤(  ) ١٩٧(  -  ) ٥٠٠(  متعلقة باالستبعادات 

 ) ٢٬٦٦٥(  ) ٢٣(  ) ٨١٩(  ) ٥٩٠(  ) ١٬٢٣٣(  فروق أسعار الصرف  
 ─────────────────────────────────────

 ١٥٬٣٢٦ ٦١ ٦٬٤٩٧ ٣٬٠٨٧ ٥٬٦٨١ ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
 ─────────────────────────────────────

      صافي القيم الدفترية: 
 ٣٧٬٠٦٥ ١٢ ٣٬٠٣٨ ٢٬٢٩١ ٣١٬٧٢٤ ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

 ═════════════════════════════════════
 ٢١٬٢٤٨ ٧٥ ٢٬٩٠٧ ٢٬٨٤٩ ١٥٬٤١٧ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

 ═════════════════════════════════════
 سنوات  ١٠-١ سنوات  ٥-٤ سنوات  ١٠-١ سنوات  ٥-٤ سنة  ٣٠ – ٢٠ األعمار اإلنتاجية المتوقعة لحساب اإلستهالك

 

مليون دينار بحريني مقابل تحويل حصة ملكية في االستثمار المملوك بنسبة  ١٩٫٦مبنى المكتب الرئيسي بقيمة عادلة تبلغ استحوذ البنك على  ١-١٠
 األغلبية في شركة إتقان كابيتال خالل العام الحالي.

 
األم) كما  الشركة ( م.ب.مجموعة البركة ش.ال يزال البنك في طور تحويل سند الملكية المتعلق بإضافات برج البركة ، والذي ال يزال مع           

 في تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة.
 
 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٢ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  الشهرة    ١١

 

٢٠٢٢  
  ألف  

 دينار بحريني 

٢٠٢١  
  ألف  

 دينار بحريني
   

 ٥٬٢٩٧ ٤٬٧٩٦ يناير   ١الرصيد في 
 )٥٠١( ) ١٬٠٥٧( تحويالت صرف العمالت األجنبية 

 ───────── ──────── 
 ٤٬٧٩٦ ٣٬٧٣٩ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 ════════ ═══════ 
  

  بنك البركة (باكستان) المحدود من قبل إدارة المجموعة. ، للنقدمنتجة  فرديةالشهرة المقتناة من خالل دمج األعمال بالكامل إلى وحدة تم تخصيص 
  

التدفقات النقدية من الميزانيات المالية   توقعاتاستخدام  ب وحدات المنتجة للنقد على أساس حساب القيمة المستخدمة  لل  لالسترداد تم تحديد القيمة القابلة  
اإلدارة هوامش الميزانية على أساس األداء السابق للوحدات المنتجة    تحددوالتي تغطي فترة خمس سنوات.  للمجموعة  المعتمدة من قبل اإلدارة العليا  

  لتطورات السوق.  للنقد وتوقعاتها
  

المستخدمة. وعلى حساب القيمة  مرونة  للوحدات المنتجة للنقد هي حساسة لفحص    لالستردادرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة  فالإن  
للوحدات المنتجة للنقد للمجموعة   لالستردادالمستخدمة لتحديد المبالغ القابلة  االفتراضات الرئيسية  معقولة في  التغيرات  الهذا األساس، تعتقد اإلدارة بأن  
  .في القيمة اضمحاللوالتي سوف لن ينتج عنها أي 

  

  موجودات أخرى   ١٢
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني 
   

 ٥٬٠٢١ ٤٬١٣٨ ضمانات قيد البيع 
 ٧٬٠٨٠ ٥٬٠٢٩ )١-١٢ضريبة مؤجلة (إيضاح 

 ١٬٤٧٩ ١٬٦٣٨ مبالغ مدفوعة مقدماً مقابل النفقات الرأسمالية 
 ٨٬٢٥٦ ٧٬٥٤٧  مبالغ مستحقة القبض 

 ً  ٢١٧ - ضرائب مدفوعة مقدما
 ٢٣ ١ دخل مستحق القبض 
  ١٬١٤٠  ١٬٢٣٥  مبالغ مستلمة مقدماً 

 ١٫٨٣٢ ٧٨٧ أخرى 
 ───────── ───────── 

 ٢٥٬٠٤٨ ٢٠٬٣٧٥ المجموع 
 )٨٥٦( ) ٦٦٧( االضمحالل مخصص 

 ───────── ───────── 
 ٢٤٬١٩٢ ١٩٬٧٠٨ 
 ═════════ ═════════ 

  

سياسة المحاسبية للمجموعة. قدرت اإلدارة بناًء على التوقعات المالية لتم إثبات صافي الموجودات الضريبية المؤجلة المذكورة أعاله وفقاً ل  ١-١٢
األرباح الضريبية كافية وستكون متاحة في المستقبل والتي يمكن من خاللها تحقيق الموجودات الضريبية التي تم إعدادها خالل السنة بأن  

  المؤجلة. 
  

  مطلوبات أخرى   ١٣
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
   

 ١١٬٥١٧ ١٠٬١١٦ مبالغ مستحقة الدفع 
 ٨٬١٤٩ ٨٬٧١١ هوامش مستلمة 

 ٣٤٣ ١٣٦ إجارة منتهية بالتمليكوديعة ضمان مقابل 
 ١٠٬٢٣٦ ١١٬٩٥١ فواتير مستحقة الدفع 

 ٣٬٧٣٧ ٣٬٣٥٦ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 ٢٣٥ ١٤٩ صندوق الصدقات 

 ٢٧١ ٣٥  التسهيالت غير الممولة  –مخصص الخسائر االئتمانية 
  ٤٬٢٦٢ ٣٬٠٧٨  التزامات عقد اإلجارة التشغيلية 

 ٢٬٥٨٧ ٥٬١٣٩ أخرى 
 ───────── ───────── 
 ٤١٬٣٣٧ ٤٢٬٦٧١ 
 ═════════ ═════════ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٣ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  

   ستثمارحقوق حاملي حسابات اال  ١٤
  

في هذا الصدد،   عمال. في دليل األ  ٣الفصل    -في نظامها األساسي    ستثمارتقوم المجموعة بإدارة ونشر حقوق حاملي حسابات اال
. ويتم إدارة ستثماراالمن حقوق حاملي حسابات  تستثمر المجموعة أموالها الخاصة بشكل منفصل أو مشترك مع المبلغ المستلم  

من ممارسة   المجموعةاألموال المستلمة تلك وفقاً لمتطلبات الشريعة وتطبيق معيار الحيطة في سياق إدارة المحافظ ككل لتمكين  
األموال على أساس الدخول في معامالت   ستثمارال  ستثماراإلئتمانية. لقد تم تفويض المجموعة من قبل حاملي حسابات اال  امسئولياته
أو المرابحة أو السلم أو اإلجارة واألشكال األخرى للعقود بطريقة تراها المجموعة مناسبة دون وضع أي قيود فيما يتعلق   المضاربة

 األموال. استثماربالمكان والكيفية وألي غرض تم 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
   

 ٥١٧٬١٣٥ ٥١٦٬٧٦٩ لغير البنوك   -حقوق حاملي حسابات االستثمار  
 ١٨٥٬٩٧٢ ٢٠٤٬٢٦٦ البنوك  –حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 ١٥٥ ١٥٥ )  ١-١٤احتياطي معادلة األرباح (إيضاح 
 ─────── ─────── 
 ٧٠٣٬٢٦٢ ٧٢١٬١٩٠ 
 ═══════ ═══════ 
  معادلة األرباح  احتياطيالتغيرات في    ١-١٤
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
   

  ١٢٩  ١٥٥ يناير  ١الرصيد في 

  ٢٦  -  مبالغ مخصصة من الدخل المخصص لحقوق حاملي حسابات االستثمار 
 ──────── ──────── 

 ١٥٥ ١٥٥ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 ════════ ════════ 
  

قبل األخذ في االعتبار حصة   ستثمارمعينة تزيد عن الربح لتوزيعها على حقوق حاملي حسابات االتخصص المجموعة مبالغ 
  . ستثمارات حقوق حاملي حسابات االاستثمارالمضارب من الدخل. يتم استخدامها للحفاظ على مستوى معين من عائد 

  
للسياسة المعتمدة من األ  ستثمارمخاطر اال  احتياطيتخصم المجموعة    ستثماررباح القابلة للتوزيع لحقوق حاملي حسابات االوفقاً 

من عمليات البحرين، وبعد تخصيص حصة المضارب من أجل تلبية االحتياجات مقابل الخسائر المستقبلية لحقوق حاملي حسابات 
  . ستثماراال
  

  وفقاً لشروط وأحكام عقد المضاربة.  رستثماإلى حقوق حاملي حسابات اال  ستثمارمخاطر اال  احتياطيمعادلة األرباح و  احتياطيسيرد  
  

، فإنه ال يمنح أية أولوية ألي طرف لغرض ـستثمارمختلطة مع أموال المجموعة لال  ـستثماربما أن أموال حقوق حاملي حـسابات اال
  ات وتوزيع األرباح.ستثماراال
  

) وفقاً  ٪٧٠: لغاية  ٢٠٢١كحد أقصى (  ٪٧٠قد تصل إلى    ستثمارحصة المجموعة كمضارب من أرباح حقوق حاملي حسابات اال
  .ستثمارلشروط وأحكام اتفاقيات حقوق حاملي حسابات اال

  
  ٣:  ٢٠٢١(  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في    ٢٫٨قامت المجموعة باحتساب مصروفات إدارية بإجمالي  

  .ستثمارمليون دينار بحريني) على حقوق حاملي حسابات اال



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٤ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)  ستثمارحقوق حاملي حسابات اال   ١٤
  

  تاريخ االستحقاق حسب  ستثمار حسابات اال حقوق حاملي   ٢-١٤
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
      

 ٣٠٢٬٣٢٧ ٢٥٨٬٩٣٥ حسابات توفير 
 ٦٩٬٢٣٥ ٦٤٬٠٩٣ ودائع لمدة شهر واحد 

 ٩٦٬٢٨٨ ١٦١٬٣٠٧ ودائع لمدة ثالثة شهور 
 ٣٣٬٩٦٧ ٢٣٬١٢٠ ودائع لمدة ستة شهور 

 ١٬٦٤٦ ٢٬٠٨٨ ودائع لمدة تسعة شهور 
 ١٨١٬٩٩٠ ١٧١٬٦٥٧ ودائع لمدة سنة واحدة 

 ٢٬٠٥٠ ٣٬٨٤١ ودائع لمدة سنتين
 ٩٬٤٢٧ ١٨٬٥٤٨ سنوات ٣ودائع لمدة 
 - ١٬٠٦٥ سنوات ٤ودائع لمدة 
 ٦٬٣٣٢ ١٦٬٥٣٦ سنوات ٥ودائع لمدة 

 ──────── ──────── 
 ٧٠٣٬٢٦٢ ٧٢١٬١٩٠ 
 ════════ ════════ 

  

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ حسابات االستثمار حسب النوع  حقوق حاملي  ٣-١٤

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
      

 ٣٠٢٬٣٢٧ ٢٥٨٬٩٣٤ حسابات تحت الطلب  
 ٤٠٠٬٩٣٥ ٤٦٢٬٢٥٦ حسابات على أساس تعاقدي* 

 ─────── ─────── 
 ٧٠٣٬٢٦٢ ٧٢١٬١٩٠ 
 ════════ ════════ 
  يمكن سحبها ولكنها تخضع لخصم الربح بناًء على تقدير اإلدارة. * 

  

  ةثانوي مضاربة  ١٥
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
 ٧٬٣٢٩ ٥٬٨٨١ صكوك مضاربة ثانوية        
 ─────── ─────── 
 ٧٬٣٢٩ ٥٬٨٨١ 
 ════════ ════════ 

  

  
دينار  مليون    ٦  ربح قدرهمحدود بمعدل  البركة باكستان  بنك الل  ٢المدرجة ضمن رأس المال فئة  صكوك  للخالل السنة، تم استحقاق اإلصدار األول  

  اإلصدار الثاني من نفس اإلصدار.تبع ذلك ٪ ١٬٢٥باإلضافة إلى ربح بمعدل يبور اكبحريني 
 

  حقوق المالك   ١٦
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
   رأس المال    )١(

دينار  ٣٧٬٧قدرها ) سهم عادي بقيمة اسمية ٦٬٠٠٠٬٠٠٠:  ٢٠٢١( ٦٬٠٠٠٬٠٠٠المصرح به 
 ٢٢٦٬٢٠٠ ٢٢٦٬٢٠٠ بحريني لكل سهم 

 ════════ ═══════
) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  ١٬٣٦٤٬٥٧٨: ٢٠٢٠( ١٬٣٦٤٬٥٧٨الصادر والمدفوع بالكامل 

 ٥١٬٤٤٥ ٥٧٬١٠٠ دينار بحريني لكل للسهم   ٣٧٬٧
 ════════ ═══════

 تاريخ االستحقاق  معدل الربح   الربح  المبدأ  باألخص 
          

 ٢للصكوك المدرجة ضمن رأس المال فئة  الثانياإلصدار 
 دفعة واحدة  لبنك البركة باكستان المحدود  

على أساس 
 نصف سنوي

مليون بمعدل   ٦
 ٢٠٢٤ ٪ ٠٬٧٥كايبور + 

 ٢اإلصدار الثالث للصكوك المدرجة ضمن رأس المال فئة 
 دفعة واحدة  لبنك البركة باكستان المحدود 

على أساس 
  نصف سنوي

مليون بمعدل   ٦
 ٢٠٣١  ٪ ١٬٥٠كايبور + 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٥ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)  حقوق المالك  ١٦
 

  نمط الملكية معلومات إضافية عن 
  القائمة:  من األسهم أكثر أو  ٪ ٥ بـ يحتفظون  فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم للذين 

  

  ٢٠٢٢  
 نسبة الملكية %  عدد األسهم   المقر   األسماء 

 ٪ ١٬٤٠٥٬٧٥٩٢٫٨١ البحرين  مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.    
  

  ٢٠٢١  
 نسبة الملكية %  عدد األسهم  المقر   األسماء 

 ٪٩٢٫٠٣ ١٬٢٥٥٬٧٥٥ البحرين مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.    
  

  لدى البنك فئة واحدة من األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.
  

  التالية:  األخرى الفئات يوضح الجدول توزيع األسهم وعدد حاملي األسهم ونسبة ملكيتهم في 
  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

 
  عدد

 األسهم 
عدد  

 المساهمين 

  نسبة الملكية 
من مجموع  

 األسهم القائمة % 
  عدد 

 األسهم
  عدد 

 المساهمين 

  نسبة الملكية
من مجموع  

 األسهم القائمة % 
              

 ٪٤٬٣١ ١٢ ٥٨٬٨٢٣ ٪ ٣٫٨٨ ١٢ ٥٨٬٨٢٣ ٪ ١أقل من 
  لغاية ٪ ١من 

 ٪٣٬٦٦ ١ ٥٠٬٠٠٠ ٪ ٣٫٣٠ ١ ٥٠٬٠٠٠ ٪ ٥أقل من  
 ───────────────── ────── ──────────────
 ٧٬٩٧ ١٣ ١٠٨٬٨٢٣ ٪ ٧٫١٩ ١٣ ١٠٨٬٨٢٣٪ 
 ═════════════════════════ ══════════════

  

  ١رأس المال اإلضافي فئة   )٢(
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
   

 ٤١٬٨٤٧ ٣٦٬١٩٢ مرابحة ثانوي دين 
 ═════════════

  

مليون دينار بحريني مستلمة من الشركة األم األساسية، يتم جمع رأس    ٤١٬٨(مضاربة ثانوية) بقيمة    ١يحتفظ البنك برأسمال إضافي فئة  
قبل   المنصوص عليها من  المال  كفاية رأس  ومتطلبات  المال  لرأس  األدنى  الحد  االمتثال لمتطلبات  المال هذا من وقت آلخر لضمان 

  ١١٬٣مليون دينار بحريني نظير المقابل النقدي ومبلغ وقدره    ٣٠٬٥بقيمة    ١ي. جمع البنك رأسمال إضافي فئة  مصرف البحرين المركز
  مقابل أسهم حقوق الملكية.  بحريني مليون دينار 

  

  فيما يلي ملخص الشروط واألحكام:
  

سنوياً، وتدفع على أساس   ٪ ٩إلى  ٪ ٦مليون دينار بحريني تحمل معدل ربح متوقع يتراوح من  ٣٠٬٥مضاربة ثانوية بقيمة   -
  نصف سنوي؛

  

من أرباح األسهم أو األرباح التي سيتم   ٪ ٣٠مليون دينار بحريني تحمل معدل ربح متوقع، وهو    ١١٬٣مضاربة ثانوية بقيمة    -
ات أسهم حقوق الملكية تلك، سيتم توزيعها على الشركة األم األساسية وفقاً للشروط واألحكام، وتسدد استثماراستالمها على  

  على أساس سنوي؛
  

  المطالبة باألرباح ولن يتم اعتبار مثل هذا الحدث لعدم السداد بأنه حدث للتعثر في السداد؛ و   ال يحق للمستثمر  -
  

يتم إثبات تلك األدوات ضمن حقوق الملكية في القائمة الموحدة للمركز المالي ويتم احتساب األرباح المقابلة المدفوعة للمستثمر    -
  كتوزيعات لألرباح.

  

  قانوني احتياطي   )٣(
القانوني   حتياطي من صافي دخل السنة إلى اال  ٪ ١٠وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، يتم تحويل  

غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها   حتياطي من رأس المال المدفوع للبنك. إن هذا اال  ٪ ٥٠إلى    حتياطي حتى يصل هذا اال
 ركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.  قانون الش



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٦ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)  حقوق المالك  ١٦
  

  عام احتياطي  )٤(
موافقة الجمعية العمومية السنوي، من صافي الدخل  الحصول على  وفقاً للنظام األساسي للبنك، يجوز للبنك تحويل أي مبلغ، بعد  

العام قابل للتوزيع،   حتياطيالقانوني. إن اال  حتياطيالعام بعد تخصيص اال  حتياطيللسنة العائد إلى مساهمي الشركة األم إلى اال
  مصرف البحرين المركزي.  خاضع للحصول على موافقة

  

  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة    )٥(
تمثل هذه صافي تغيرات القيمة العادلة غير المحققة المتعلقة بحقوق الشركة األم من أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة 

 ات العقارية.ستثمارالعادلة من خالل الحقوق واال
  

  إعادة تقييم الممتلكات والمعدات  احتياطي  )٦(
  يمثل هذا صافي الفائض الناتج عن إعادة التقييم المتعلقة بحقوق الشركة األم على الممتلكات والمعدات المدرجة بالقيمة العادلة. 

  

  تحويل العمالت األجنبية   احتياطي  )٧(
  التحويل الناتج نتيجة لتوحيد شركة أجنبية تابعة. احتياطييمثل هذا 

  

  خطة المزايا المحدد للموظفين  احتياطي) ٨(
  من المكاسب أو الخسائر االكتوارية الناتجة عن التزامات المزايا المحددة والموجودات المقررة.   الذي ينشأ بدالً   حتياطييمثل هذا اال

  

  التزامات محتملة وارتباطات    ١٧
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
   

 ٤٠٬٧١٨ ٢٣٬٦٦٦  ة اعتمادات مستندي
 ٤١٬٠٢٦ ٤٠٬٤٤٧ خطابات ضمان 

 ٩٨٬٩٤٣ ٥٨٬٨٩٤ عقود صرف العمالت األجنبية 
 ٦٬٢٠١ ٣٬٩٣٢ خطابات قبول 

 ١٬٩٦٠ ١٬٥٢٨ ضرائب 
 ١٠ ٨ أخرى  

 ─────── ─────── 
 ١٨٨٬٨٥٨ ١٢٨٬٤٧٥ 
 ═══════ ═══════ 
  دخل من التمويالت    ١٨
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
   

  ١١٬٣١٢  ١٤٬١٢٧  مبيعات وذمم مدينة أخرى 
  ٨٬٢٩٥  ١٤٬٤٩٢ إجارة منتهية بالتمليك 

 ١٣٬٨٠٨ ١٠٬٢٦٦ المشاركة
 ──────── ──────── 
 ٣٣٬٤١٥ ٣٨٬٨٨٥ 
 ═════════ ═════════ 

  

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
   

  ٣٠٬٧٨٥  ٣٥٬٩٠٧  دخل من تمويالت التمويل المشترك
  ٢٬٦٣٠  ٢٬٩٧٨ دخل من تمويالت التمويل الذاتي

 ──────── ──────── 
 ٣٣٬٤١٥ ٣٨٬٨٨٥ 
 ════════ ════════ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٧ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

    اتستثماردخل من اال  ١٩
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
   

 ١٦٬٧٧٢ ٢٩٬٩٦٦ العائد أو القسيمة أو العائد على االستثمارات
 ١٬٣٧٢ ٣٨٦ مكسب من بيع استثمارات

  ٢٬٤٧٧  ١٬٠٦٢  أرباح أسهم 
  ٤٨٦ ) ٣٧(   (خسارة) / ربح من استبعاد وإعادة تقييم العقارات االستثمارية

  ٦٦ ١٠٨  دخل اإليجار 
 ──────── ──────── 
 ٢١٬١٧٣ ٣١٬٤٨٥ 
 ════════ ════════ 

  

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

  
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
   

  ٦٬٢١٠  ١٦٬٣٢٤  دخل من استثمارات التمويل المشترك
  ١٤٬٩٦٣  ١٥٬١٦١ من استثمارات التمويل الذاتيدخل 

 ──────── ──────── 
 ٢١٬١٧٣ ٣١٬٤٨٥ 
 ════════ ════════ 
 إيرادات الخدمات المصرفية   ٢٠
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
   

 ٣٬٠٤٥ ٢٬٤٧٧ رسوم وعموالت 
 ٩٦١ ٦٦٩ اعتمادات مستندية وخطابات القبول

 ٢٧٦ ٣٩٣ خطابات ضمان
 ─────── ─────── 
 ٤٬٢٨٢ ٣٬٥٣٩ 
 ═══════ ═══════ 
  دخل آخر    ٢١
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
   

 ١٬٩٨٢ ١٬٤٢٢ صافي  -مكسب من صرف العمالت األجنبية 
 ٤٦٨ ٤٣٦ أخرى 

 ─────── ─────── 
 ٢٬٤٥٠ ١٬٨٥٨ 
 ═══════ ═══════ 
   مصروفات تشغيلية أخرى  ٢٢
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
   

 ٢٬٢٢٥ ٢٬١٨٩ مصروفات إدارية 
 ١٬٩٩٩ ٢٬١٦٥ تكاليف الممتلكات 

 ٥٬٩١٤ ٦٬٥٣٠ مصروفات األعمال
 ٤٦٨ ٥٣٢ مصروفات عمومية 

 ──────── ──────── 
 ١٠٬٦٠٦ ١١٬٤١٦ 
 ═══════ ═══════ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٨ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  صافي  –مخصصات االضمحالل االئتمانية المتوقعة /  خسائر ال  ٢٣
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني
   

 ٦٬٢٩٣ ١٬٢٠٣  )٤مبالغ مستحقة القبض (إيضاح رقم 
 )٣٢١( ١٢٨  )٥بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض (إيضاح رقم إجارة منتهية 

 ٤٠٧ ١٬٠٨٤  ) ٦المشاركة (إيضاح رقم 
 )٨٧( ) ٤٨(  ) ٧استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة (إيضاح رقم 

 )٩٩( ) ٧٠( )٢-٧االستثمارات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق (إيضاح رقم 
 ١٣٨ ) ١٩٠(  التزامات محتملة وارتباطات  

  ٢٠٥ ٩٥  أخرى  
 ──────── ──────── 
 ٦٬٥٣٦ ٢٬٢٠٢ 
 ════════ ════════ 
  

  الضرائب  ٢٤
  

  تتعلق الضريبة بشركة تابعة في باكستان وتشتمل على ما يلي:
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
   القائمة الموحدة للمركز المالي:  

 ٢١٧ - صافي  –ضريبة مدفوعة مقدماً 
  ٧٬٠٨٠  ٥٬٠٢٩  ضريبة مؤجلة 

 ══════════════════
   القائمة الموحدة للدخل: 

 ) ٤١٨( ) ١٬١٨٣( ضريبة حالية 
 ٤٠٣ ) ٦٤٦( ضريبة مؤجلة 

 ───────── ───────── 
 )١٥( ) ١٬٨٢٩ ( 
 ═════════ ═════════ 
 النقد وما في حكمه   ٢٥

  

 ألغراض التدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمة على: 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
   

 ١٢٬٦٥٤  ٨٬٣٤٢ نقد في الصندوق
 ٢٬١٢٤ ٥٬٠٣٤ أرصدة لدى بنوك مركزية (حسابات المطلقة)

 ٧٠٬٥٧٢ ١٥٬٥٤١ أخرىأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية 
يوماً  ٩٠إيداعات الوكالة والسلع (بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة  -مبالغ مستحقة القبض 

 ٢٦٬٢٣٥ ١٦٬٥٢٤ أو أقل) 
 ───────── ───────── 
 ١١١٬٥٨٥ ٤٥٬٤٤١ 
 ══════════════════ 

  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٤٩ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  

  معامالت وأرصدة الطرف ذي العالقة   ٢٦
  

  

تتألف األطراف ذات العالقة من المسـاهمين الرئيسـيين وأعضـاء مجلس إدارة المجموعة والشـركات المملوكة لهم أو المسـيطر عليها أو 
  الحليفة بفضل مساهمة مشتركة مع تلك البنك وهيئة الرقابة الشرعية والمدققين الخارجيين.ذو نفوذ مؤثر من قبلهم والشركات 

  
  ديسمبر: ٣١مع األطراف ذات العالقة في التي تمت  فيما يلي األرصدة الجوهرية 

  
  

 المجموع   أطراف أخرى ذات عالقة   مساهمين  
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ الموجودات:

 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
            

 ٣٤٢ ١٨ ٣٤٠ ١٧ ٢ ١ نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية 
 ٢٬٠٥٢ ٣١٥ ٢٬٠٥٢ ٣١٥ - - مبالغ مستحقة القبض

 ٥٤٠ ٥١٦ ٥٤٠ ٥١٦ - - المشاركة
 ٤١٬٨٣٧ ١٩٬٦٩٦ ٣٣٬٢٣٤ ١٠٬١٠٤ ٨٬٦٠٣ ٩٬٥٩٢ استثمارات  

 ٣٬٥٥٧ ٢٬٣٦٠ ٢٠٢ - ٣٬٣٥٥ ٢٬٣٦٠ موجودات أخرى
 ────────────────────────────────────
 ٤٨٬٣٢٨ ٢٢٬٩٠٥ ٣٦٬٣٦٨ ١٠٬٩٥٢ ١١٬٩٦٠ ١١٬٩٥٣ 
 ════════════════════════════════════

       المطلوبات:
 ٣٬٣٤٧ ٣٬١٦١ ١٬١٢٦ ٧٢٩ ٢٬٢٢١ ٢٬٤٣٢ حسابات جارية

 ٦٦٧ ٢٬٢١٠ ٦٦٥ ٣٥٣ ٢ ١٬٨٥٧ مطلوبات أخرى
 ────────────────────────────────────
 ٤٬٠١٤ ٥٬٣٧١ ١٬٧٩١ ١٬٠٨٢ ٢٬٢٢٣ ٤٬٢٨٩ 
 ════════════════════════════════════

 ٢٠٬٨٤٧ ٢٢٬٥٥٢ ٧٬١٥٢ ١٠٬٠٧٣ ١٣٬٦٩٥  ١٢٬٤٧٩ حقوق حاملي حسابات االستثمار  
  ════════════════════════════════════

حقوق حاملي حسابات االستثمار غير  
 ٥٩٬٧٦٥ ٧١٬٥٧٢ ٤٤٬١٦١ ٦١٬٣٠٦ ١٥٬٦٠٤ ١٠٬٢٦٦ المدرجة في الميزانية

 ════════════════════════════════════
 ٤٬٧١٣ ١٬١٤٩ ٣٬٨٩٤ ٣٩٥ ٨١٩ ٧٥٤ التزامات محتملة وارتباطات  

 ════════════════════════════════════
  
  
  

  



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٠ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  معامالت وأرصدة الطرف ذي العالقة (تتمة)   ٢٦
  

  قائمة الموحدة للدخل:الفيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في  
  

 المجموع   أطراف أخرى ذات عالقة   مساهمين 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني
 ألف

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني
       الدخل

 ١٤١ ٢٧ ١٤١ ٢٧ - - دخل مبيعات التمويل المشترك
 دخل من التمويل المشترك 

 والتمويالت األخرى
 ٣٩ ١٩ ٣٩ ١٩ - - واالستثمارات  

دخل المجموعة من التمويل الذاتي  
  ٣١٨  ٧٦٢  ١١١  ١٤٤  ٢٠٧  ٦١٧  والتمويالت األخرى 

 ١٣٥ ١٣٥ ١٥ ١٢ ١٢٠ ١٢٣ إيرادات أخرى 
 - - - - - - حاملي حسابات االستثمار  

 ───────────────────────── ────────────
 ٦٣٣ ٩٤٣ ٣٠٦ ٢٠٢ ٣٢٧ ٧٤٠ 
 ═════════════ ═════════════ ════════════

       المصروفات
عائد حقوق حاملي حسابات  

االستثمار قبل حصة المجموعة 
 ٣٢٦ ٣٩٦ ٣٠٨ ٣٣١ ١٨ ٦٥ كمضارب 

 ١٬١٤٠ ١٬٣٥٣ ١٬٠٠٨ ١٬٢٣٣ ١٣٢ ١٢٠ مصروفات أخرى 
 ───────────────────────── ────────────
 ١٬٤٦٦ ١٬٧٤٩ ١٬٣١٦ ١٬٥٦٤ ١٥٠ ١٨٥ 
 ═════════════ ═════════════ ════════════

 
  فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
   

 ١٬٧٣٢ ١٬٨٣٤ رواتب 
 ٧٣٢ ٧٥٧ مكافآت أخرى 

 ─────── ─────── 
 ٢٬٤٦٤ ٢٬٥٩١ 
 ════════════



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥١  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  

  المخاطر إدارة    ٢٧
معتمدة من قبل  عن طريق وضع حدود لها    التعرضاتمركز المالي للمجموعة. تدير المجموعة هذه  لل واللجان التنفيذية، بتوجيه ومساعدة اإلدارة العامة لمخاطر القائمة الموحدة    المخاطر   لجنة إدارةإدارة المخاطرة جزءاً ال يتجزأ من عملية اتخاذ القرار بالمجموعة. وتقوم    تشكل

  مجلس اإلدارة. 
  

  مخاطر السيولة   أ) 
ومراقبة السيولة على  االعتبار  السيولة في   . ولتقليل هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات بأخذوالمضغوطةمخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عندما يحين إستحقاقها ضمن الظروف االعتيادية  

  أساس منتظم.  
  

  . األموال النقديةلتحويل ال توجد شروط تعاقدية للفترات المتوقعة  ، هن. إال أ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١من تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي كما في النقدية   األمواللتحويل  التعاقدية الفتراتيلخص الجدول أدناه بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس 
  

  ال يوجد  أكثر من  ٢٠إلى  ١٠ ١٠إلى  ٥ ٥إلى  ٣ سنة واحدة إلى    أشهر  ٦ ٦إلى  ٣ ٣لغاية  
 المجموع إستحقاق ثابت سنوات ٢٠ سنوات سنوات سنوات سنوات ٣ واحدة إلى سنة  أشهر أشهر 

 الموجودات
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 بحريني دينار 
 ٦١٬٢٣٩ ٣٢٬٣٢٢ - - - - - - -  ٢٨٬٩١٧ نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية            

 ١٦٩٬٢١٦ ٥٬٣٠٩ ٢٬٢٠٤ ١٬٤٨٦ ٨٬٥٤٩ ١٤٬٥٢٤ ٢٢٬٢٨٩ ١٤٬٢٠٣ ٤٣٬٠١٤ ٥٧٬٦٣٨ مستحقة القبض مبالغ
 ٢١١٬٨٥٦ ٣٬١٥٩ ٣٠٬١١٧ ٨٢٬٢٢٥ ٤٢٬٠٠٩ ٢١٬٠٥٧ ٢٢٬٩٤٩ ٥٬٠٤٥ ٢٬٣٩١ ٢٬٩٠٤ إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض 

 ٩٠٬٢٧٠ ٥٩٥ - ١٠٬٧٠٧ ١٠٬٧٦٠ ٣٥٬٤٢٨ ٢١٬٩٩٢ ٣٬٧١٠ ١٬٣٥٣ ٥٬٧٢٥ ة المشارك
 ٤٢٣٬٠٤٤ ١٣٬١٨٧ ٣٧٧ - ٧٠٬٢٣٢ ١٦٣٬٦١٠ ١٥٥٬٨٣٠ ١٢١ ١٬٠٢٤ ١٨٬٦٦٣ ات استثمار
 ٣٬٣٣١ - - - - - ٣٬٣٣١ - - - ات عقارية استثمار
  ٦٬٩٤٨  ٦٬٩٤٨  -  -  -  -  -  -  -  -  في مشروع مشترك   استثمار

 ٣٧٬٠٦٥  ٣٧٬٠٦٥ - - - - - - - - ممتلكات ومعدات  
 ٣٬٧٣٩ ٣٬٧٣٩ - - - - - - - - شهرة ال

 ١٩٬٧٠٨ ٥٦٧ - - - ٥٬٨٣٢ - ٣٬٦١٠ ٢٥٧ ٩٬٤٤٢ موجودات أخرى 
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────

 ١٬٠٢٦٬٤١٦ ١٠٢٬٨٩١ ٣٢٬٦٩٨ ٩٤٬٤١٨ ١٣١٬٥٥٠ ٢٤٠٬٤٥١ ٢٢٧٬٧٩٦ ٢٦٬٦٨٩ ٤٨٬٢٧٦ ١٢٣٬٢٨٩ مجموع الموجودات 
 ───────

─ 
──────

─ 
──────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 
───────

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار ومضاربة ثانوية وحقوق مالك  ─

 ٩١٬٦٣١ - - - - - - - - ٩١٬٦٣١ حسابات جارية 
  ٦٤٬٧٦٧  -  -  -  ٣٬٤٧٧  ٧١  ٢٠١  ٢٤٬٤١٤  ٢٢٬٧٢٤  ١٣٬٨٨٠  مرابحة وذمم دائنة أخرى 

 ٤٢٬٦٧١ - - - ٧٣٦ ٩٣٤ ٣٬٨٥٢ ٥٦٧ ٣٢٢ ٣٦٬٢٦٠ مطلوبات أخرى 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────

 ١٩٩٬٠٦٩ - - - ٤٬٢١٣ ١٬٠٠٥ ٤٬٠٥٣ ٢٤٬٩٨١ ٢٣٬٠٤٦ ١٤١٬٧٧١ مجموع المطلوبات 
 ٧٢١٬١٩٠ - - - - ١٣٬٣٦٢ ٢٤٬٣٦٧ ٨٠٬٢٠٦ ٧٩٬١٥٤ ٥٢٤٬١٠١ حقوق حاملي حسابات االستثمار  

 ٥٬٨٨١  -  -  -  ٢٬٨٨٨ - ٢٬٤٩٨ - - ٤٩٥  مضاربة ثانوية 
 ١٠٠٬٢٧٦ ١٠٠٬٢٧٦ - - - - - - - - مجموع حقوق المالك 

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات  

 ١٬٠٢٦٬٤١٦ ١٠٠٬٢٧٦ - - ٧٬١٠١ ١٤٬٣٦٧ ٣٠٬٩١٨ ١٠٥٬١٨٧ ١٠٢٬٢٠٠ ٦٦٦٬٣٦٧ ثانوية وحقوق المالكاالستثمار ومضاربة 
           

 - ٢٬٦١٥ ٣٢٬٦٩٨ ٩٤٬٤١٨ ١٢٤٬٤٤٩ ٢٢٦٬٠٨٤ ١٩٥٬٤٧٣ )٧٨٬٤٩٨( )٥٤٬١٦١( (٥٤٣٬٠٧٨) صافي الفجوة 
 ════════════════════════════════════════════════════════════════════  - - ) ٢٬٦١٥(  (٣٥٬٣١٣) (١٢٩٬٧٣١) (٢٥٤٬١٨٠) (٤٨٠٬٢٦٤) (٦٧٥٬٧٣٧) (٥٩٧٬٢٣٩) ) ٥٤٣٬٠٧٨( صافي الفجوة المتراكمة 
 ════════════════════════════════════════════════════════════════════

           الميزانية بنود غير مدرجة في 
 ٣١٣٬١٧١ - - - ٤٥٬٢٣٣ ٢٢٬٩٧٥ ٤٠٬٢٠٤ ٣٢٬٩١٨ ٨٣٬٣٩٥ ٨٨٬٤٤٦ لحقوق حاملي حسابات االستثمار 

 ════════════════════════════════════════════════════════════════════



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٢  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  

  (تتمة)إدارة المخاطر    ٢٧
  

  (تتمة)مخاطر السيولة   ) أ
  

، ال توجد شروط تعاقدية للفترات المتوقعة لتحويل األموال  ه . إال أن٢٠٢١ديسمبر  ٣١لموحدة للمركز المالي كما في يلخص الجدول أدناه بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس الفترات التعاقدية لتحويل األموال النقدية من تاريخ القائمة ا
  النقدية. 

  

  ال يوجد  أكثر من  ٢٠إلى  ١٠ ١٠إلى  ٥ ٥إلى  ٣ سنة واحدة إلى    أشهر   ٦ ٦إلى  ٣ ٣لغاية  
 المجموع  إستحقاق ثابت  سنوات ٢٠ سنوات سنوات سنوات سنوات ٣ إلى سنة واحدة  أشهر  أشهر  

 الموجودات
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 بحريني دينار 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
 ١١٧٬٨٥٤ ٣٢٬٥٠٤ - - - - - - -  ٨٥٬٣٥٠ نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية            

 ١٨٢٬٩٣٤ ١٠٬٦٢٩ ١٬٤٦٦ ٩٦٥ ٧٬٦٨١ ١١٬٠٥٩ ١٨٬١٣٠ ٩٬١٨٦ ٣٦٬٧٦٠ ٨٧٬٠٥٨ مبالغ مستحقة القبض
 ١٧٣٬٩٧٦ ٤٬٣٤٩ ٢٠٬٠٠٩ ٦٢٬٤٥٨ ٣٤٬٦٠٠ ١٧٬٧١٦ ١٧٬٨٨٠ ٥٬٦١٧ ١٠٬٠٥٢ ١٬٢٩٥ إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض 

 ١٢٤٬٠٤٠ ٢٬٤٥١ - ٩٬٢٤١ ١٤٬٧٥٧ ٥٦٬٨٨٩ ٢٩٬٢٣٥ ٦٬٥٦٧ ٣٥٤ ٤٬٥٤٦ المشاركة 
 ٤١٩٬٨٣٧ ٣٣٬٧١٨ ٣٧٧ ٢١٥ ١٣٣٬٢٥٣ ١٩١٬١١٧ ٢٣٬٤٢٩ - ٧١ ٣٧٬٦٥٧ استثمارات 

 ٣٬٥٩٢ - - - - - ٣٬٥٩٢ - - - استثمارات عقارية 
  ٧٬٠٥٠  ٧٬٠٥٠  -  -  -  -  -  -  -  -  استثمار في مشروع مشترك  

 ٢١٬٢٤٨  ١٧٬٣٤١ - - ١٬٩٥٤ ٧٨٢ ٧٨٠ ١٩٥ ٩٨ ٩٨ ممتلكات ومعدات  
 ٤٬٧٩٦ ٤٬٧٩٦ - - - - - - - - الشهرة 

 ٢٤٬١٩٢ ٩٧٦ - - - ٧٬٦٤٠ ٢٬٣٢٠ ٧٦٠ ٩٥٩ ١١٬٥٣٧ موجودات أخرى 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────

 ١٬٠٧٩٬٥١٩ ١١٣٬٨١٤ ٢١٬٨٥٢ ٧٢٬٨٧٩ ١٩٢٬٢٤٥ ٢٨٥٬٢٠٣ ٩٥٬٣٦٦ ٢٢٬٣٢٥ ٤٨٬٢٩٤ ٢٢٧٬٥٤١ مجموع الموجودات 
 ───────

─ 
──────

─ 
──────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 
───────

─ 
───────

 ثانوية وحقوق مالك  ومضاربةالمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار  ─
 ١٣٣٬٢٤١ - - - - - - - - ١٣٣٬٢٤١ حسابات جارية 

  ٩١٬٧١٠  -  -  -  ٢٬٨٧٧  ٩٢  ١٩٬٢٣٨  ١٣٬١٠٩  ٣٨٬٠٩٥  ١٨٬٢٩٩  مرابحة وذمم دائنة أخرى 
 ٤١٬٣٣٧ - - - ٥٬٢١٥ ٧٨٩ ٨٠٢ ٢٢١ ١٬٠٠٧ ٣٣٬٣٠٣ مطلوبات أخرى 

 ─────────────────────────────────────────────────────────────
 ٢٦٦٬٢٨٨ - - - ٨٬٠٩٢ ٨٨١ ٢٠٬٠٤٠ ١٣٬٣٣٠ ٣٩٬١٠٢ ١٨٤٬٨٤٣ مجموع المطلوبات 

 ٧٠٣٬٢٦٢ - - ٨٬٧٩٥ ١٠٬٨١٢ ١٣٬٣١٣ ٣٥٬٦٩٤ ٧٧٬٤٠٣ ٨٩٬٣٧٥ ٤٦٧٬٨٧٠ حقوق حاملي حسابات االستثمار  
 ٧٬٣٢٩  -  -  -  ٣٬٧٠٦ - ٣٬٢٠٤ - ١٢ ٤٠٧  مضاربة ثانوية 

 ١٠٢٬٦٤٠ ١٠٢٬٦٤٠ - - - - - - - - مجموع حقوق المالك 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات  
 ١٬٠٧٩٬٥١٩ ١٠٢٬٦٤٠ - ٨٬٧٩٥ ٢٢٬٦١٠ ١٤٬١٩٤ ٥٨٬٩٣٨ ٩٠٬٧٣٣ ١٢٨٬٤٨٩ ٦٥٣٬١٢٠ االستثمار ومضاربة ثانوية وحقوق المالك

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────
 - ١١٬١٧٤ ٢١٬٨٥٢ ٦٤٬٠٨٤ ١٦٩٬٦٣٥ ٢٧١٬٠٠٩ ٣٦٬٤٢٨ ) ٦٨٬٤٠٨( ) ٨٠٬١٩٥( ) ٤٢٥٬٥٧٩( صافي الفجوة 

 ═══════════════════════════════════════════════════════════════
 - - ) ١١٬١٧٤(  ) ٣٣٬٠٢٦( ) ٩٧٬١١٠(  ) ٢٦٦٬٧٤٥(  ) ٥٣٧٬٧٥٤( ) ٥٧٤٬١٨٢( ) ٥٠٥٬٧٧٤( ) ٤٢٥٬٥٧٩( صافي الفجوة المتراكمة 

 ══════════════════════════════════════════════════════════════════
           بنود غير مدرجة في الميزانية

 ٢٥٣٬٨٠١ - - - ٣٧٬٧٠٠ ٢٨٬٦٦٥ ٣٢٬٩٦٨ ٨٦٬٩١٤ ٥٣٬٢٢٤ ١٤٬٣٣٠ لحقوق حاملي حسابات االستثمار 
 ════════════════════════════════════════════════════════════════════



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٣ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)إدارة المخاطر  ٢٧
 

  مخاطر السيولة (تتمة)   ) أ
يراقب قسم إدارة المخاطر في البنك مركز السيولة على أساس يومي من خالل تقرير لجنة األصول والخصوم ويقيس نسبة تغطية السيولة بناءً  

طر وسياسة واستراتيجية إلدارة مخاطر السيولة  على االستحقاق التعاقدي وتدفق األموال على أساس شهري. وضع البنك بيان قابلية تحمل المخا 
ت  ، والتي تسلط الضوء على مختلف عتبات السيولة الداخلية ومؤشرات اإلنذار المبكر. يقوم قسم إدارة المخاطر بمراجعة وضع السيولة ومؤشرا 

نة إدارة األصول والخصوم على أساس شهري ،  اإلنذار المبكر على أساس مستمر وينبه اإلدارة عند الحاجة التخاذ اإلجراء الالزم. تجتمع لج
على األقل وتراجع ملف السيولة للبنك من خالل بيان عدم تطابق االستحقاق والمخزون المتاح من األصول السائلة باإلضافة إلى تركيزات  

سعار ويوافق على أي متطلبات أو توجيهات  التمويل ؛ كما يقوم بمراجعة أرباح البنك ومعدل التمويل ، وبناءً عليه ، يوافق على أي تغيير في األ
تنظيمية. يقوم قسم إدارة المخاطر أيًضا بإجراء تمارين اختبار الضغط وخطط تمويل الطوارئ على أساس دوري ويقدم تقارير بالنتائج إلى  

 لجنة اإلدارة والمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. 
  

  مخاطر السوق   ب) 
  معدالت الربح وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت األجنبية. تنتج مخاطر السوق من تقلبات في  

  

  مخاطر حصة الربح
مخاطر حصة الربح هي المخاطر بأن المجموعة سوف تتكبد خسارة مالية نتيجة لعدم تطابق في حصة الربح على موجودات المجموعة وحقوق  

هو بناًء على إتفاقيات تقاسم األرباح. ولذلك، فإن المجموعة    ستثمار. إن توزيع الربح إلى حقوق حاملي حسابات االستثمارحاملي حسابات اال 
    ال تخضع ألي مخاطر حصة ربح جوهرية.

  

من معدالت ربح السوق. يتم    أدنى  ستثمارتتعرض المجموعة لمخاطر التعويض التجاري عندما تكون معدالت ربح حقوق حاملي حسابات اال 
  ).  والبحرينغة وتنفيذ سياسات وإجراءات مخاطر التعويض التجاري على مستوى القطاع (باكستان اصي 

  

  مخاطر صرف العمالت األجنبية
تنتج مخاطر صرف العمالت األجنبية من التغيرات في معدالت الصرف على مدى فترة من الزمن. يتم مراقبة المراكز على أساس منتظم  

  للتأكد من أن المراكز ضمن الحدود المسموح بها.  
  

 فيما يلي تعرضات المجموعة لفروق صرف العمالت األجنبية بما يعادله بالدوالر األمريكي: 
  ٢٠٢٢ 
  المجموع المعادل   

  
  ألف  

 دينار بحريني 
   
 ٣٩٬٨٤٠  باكستانيةالروبية ال

  ) ٥٬٩٩٧(    يورو 
  ٢١   دينار كويتي

 ) ١٬٧٧٤(   جنيه إسترليني
 ٨٩٤   جنية مصري 

 ٢٬٢٦٢   دينار جزائري 
 ٢٠٨   يوان صيني

  

  ٢٠٢١ 
  المجموع المعادل   

  
  ألف  

 دينار بحريني 
   

 ٤٩٬٢٠٢  الباكستانيةالروبية 
  ) ١٬١٩٤(    يورو 

  ٢٤   دينار كويتي
 ) ٢٬٥٩٦(    مصري جنيه 

  ١٬٨٠٥   دينار جزائري 
  ٢٬٢٦٢   جنيه إسترليني

  ٥٠٥   يوان صيني



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٤ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة) إدارة المخاطر ٢٧
  

  (تتمة)   مخاطر السوق  )أ
  

  (تتمة)  مخاطر صرف العمالت األجنبية
  .تمثل مخاطر العملة اإلستراتيجية مبلغ حقوق الملكية للشركة التابعة

  

  تحليل حساسية مخاطر العمالت األجنبية  
من أجل قياس تعرضاتها لمخاطر العملة، تقوم المجموعة بفحص ضغوطات تعرضاتها متبعة نهج قياس الصدمات والتي تحسب التأثير 

  تقارير المجموعة.  كنتيجة زيادة أو نقصان في قيمة العمالت األجنبية فيما يتعلق بعملة إعداد    ٪ ٢٠على موجودات ودخل المجموعة بنسبة  
  

مع االحتفاظ بجميع  الدينار البحريني يحسب التحليل التالي حساسية التغيرات المحتملة الممكنة في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل 
في  قصان) المماثل  المتغيرات األخرى ثابتة في القائمة الموحدة للدخل والقائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك. إن تأثير الزيادة / (الن

  سيكون عكس التأثير الموضح أدناه: أسعار صرف العمالت األجنبية 

 التغير    الخاص  العملة 
  بآالفالتعرضات 

 الدنانير البحرينية 

الحقوق/   التأثير على
بآالف   قائمة الدخل

 الدنانير البحرينية 
٢٠٢٢      

 ٧٬٩٦٨ ٣٩٬٨٤٠ ٪ ٢٠  صافي المراكز الطويلة  باكستانية الروبية ال
 ١٬١٩٩ ٥٬٩٩٧ ٪ ٢٠  القصيرة صافي المراكز  يورو

 ٤ ٢١ ٪ ٢٠  صافي المراكز الطويلة  دينار كويتي
 ٣٥٥ ١٬٧٧٤ ٪ ٢٠  القصيرة صافي المراكز  جنيه إسترليني
 ١٧٩  ٨٩٤  ٪ ٢٠   صافي المراكز الطويلة   جنيه مصري
 ٤٥٢ ٢٬٢٦٢  ٪ ٢٠   صافي المراكز الطويلة   دينار جزائري

  ٤٢  ٢٠٨  ٪ ٢٠   صافي المراكز الطويلة   صينييوان 
  

 التغير   الخاص العملة 
التعرضات بآالف 
 الدنانير البحرينية 

الحقوق/  التأثير على 
قائمة الدخل بآالف  

 الدنانير البحرينية 
٢٠٢١      

 ٩٬٨٤٠ ٤٩٬٢٠٢ ٪٢٠  صافي المراكز الطويلة  الروبية الباكستانية 
 ٢٣٩ ١٬١٩٤ ٪٢٠  القصيرة صافي المراكز  يورو

 ٥ ٢٤ ٪٢٠  صافي المراكز الطويلة  دينار كويتي
 ٥١٩ ٢٬٥٩٦ ٪٢٠  صافي المراكز القصيرة  جنيه إسترليني
 ٣٦١  ١٬٨٠٥  ٪٢٠   صافي المراكز الطويلة   جنيه مصري
 ٤٥٢ ٢٬٢٦٢  ٪٢٠   صافي المراكز الطويلة   دينار جزائري
  ١٠١  ٥٠٥  ٪٢٠   صافي المراكز الطويلة   يوان صيني

  

  مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل  

االستثمارات سهم على حده. تنتج مخاطر تعرض أسعار األسهم من محفظة االستثمار. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع  
  حسب التوزيع الجغرافي والتركز الصناعي. 

  

من أجل قياس مخاطر األسهم على مركزها المالي، قامت المجموعة بتطبيق تحليل حساسية على محفظة أسهم حقوق الملكية الخاصة به  
  زيادة ونقصان من قيمة المحفظة:  ٪ ١٠المسعرة بمقدار 

 المؤشرات المالية 
التغير في أسعار  

 األسهم  

التأثير على  
الحقوق / قائمة  

 الدخل 
التغير في أسعار  

 األسهم 

  التأثير 
على الحقوق /  

 قائمة الدخل 
 ٢٠٢١ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٢ 

 
  ألف   %

 دينار بحريني 
  ألف   %

 دينار بحريني
     

 ٤٣ ٪١٠ ٦٨ ٪ ١٠ سوق كراشي لألوراق المالية 
  ١٨١  ٪١٠ ٨٩ ٪ ١٠ سوق مصر لألوراق المالية 

  ٨٦٠  ٪١٠ ٩٥٩ ٪ ١٠ األردن لألوراق المالية سوق 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٥ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة)إدارة المخاطر   ٢٧
  
  (تتمة)مخاطر السوق   )ب
  

  ستثمارتركز محفظة اال
األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة، أو في أنشطة بنفس عندما تدخل مجموعة من    ستثمارمحفظة االتظهر التركزات  

المنطقة الجغرافية، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه في 
ات حسب  ستثمارالمخاطر من خالل تنويع االحالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. تدير المجموعة هذه  

  المجموعة:   استثمارالتوزيع الجغرافي والتركز الصناعي. وفيما يلي التركز الصناعي والجغرافي لمحفظة 
  

 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١
  دول مجلس 

 التعاون الخليجي* 
  بقية

 المجموع دول العالم  

 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 بحريني دينار 
    

 ١٤٬٢٦٧ ١٣٬٨٨٢ ٣٨٥ مصرفي  
 ٣٧٦٬٨٣٦ ١٧٨٬٧١٢ ١٩٨٬١٢٤ حكومي  
 ١٥٬٥٢٠ - ١٥٬٥٢٠ يةاستثمار شركات 
 ١٬٩٨١ ١٬٩٨١ - تصنيع  
 ٧٬٧٤٩ ٣٬٤٤٨ ٤٬٣٠١ عقاري
 ٦٬٦٩١ ٣٬٢٥٨ ٣٬٤٣٣ أخرى 

 ─────────────────────── ──────────
 ٤٢٣٬٠٤٤ ٢٠١٬٢٨١ ٢٢١٬٧٦٣ 
 ═══════════════════════ ══════════

  

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  دول مجلس  

 التعاون الخليجي* 
  بقية 

 المجموع  دول العالم  

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
    

 ١٤٬٢٠٣ ١٬١٥١ ١٣٬٠٥٢ مصرفي  
 ٣٥٩٬٨١٥ ١٦٠٬٣٢٨ ١٩٩٬٤٨٧ حكومي  

 ٣٦٬٠٨٢ - ٣٦٬٠٨٢ شركات استثمارية
 ٢٬٩٢٧ ٢٬٩٢٧ - تصنيع  
 ٤٬٢٦٣ ٣٬٩٢٠ ٣٤٣ عقاري
 ٢٬٥٤٧ ٦٦٣ ١٬٨٨٤ أخرى 

 ─────────────────────── ──────────
 ٤١٩٬٨٣٧ ١٦٨٬٩٨٩ ٢٥٠٬٨٤٨ 
 ═══════════════════════ ══════════

  
قطر  الكويت وسلطنة عمان ودولة  البحرين ودولة  الخليجي وهي مملكة  التعاون  الخليج على أعضاء من مجلس  * تشتمل دول 

  والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.  
  

  مخاطر اإلئتمان  ج)
بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل من الوفاء  

لخسائر مالية. وتحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان من خالل متابعة المخاطر االئتمانية وتقوم بصفة مستمرة بتقييم 
قبل أطراف أخرى وفي بعض ما تكون عقود التمويل مضمونة بالضمانات الشخصية من  اً  الجدارة االئتمانية لألطراف األخرى. غالب

  الحاالت برهن األصول الممولة وأصول ملموسة أخرى. 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٦ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  

  (تتمة)إدارة المخاطر   ٢٧
  

  (تتمة)  مخاطر اإلئتمان  ج)
التمويل من خالل مراجعة أداء التعرضات للقطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بشكل كما عزز قسم إدارة المخاطر مراقبته لمحفظة  
لتحديد الزيادة الجوهرية المحتملة في المخاطر االئتمانية. قد قامت المجموعة   ١٩  – مباشر أو غير مباشر من قبل جائحة كوفيد  

في هذا الصدد، تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على بتحديث مدخالتها وافتراضاتها لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. و
في   المجموعة  أخذت  فقد  التطور،  الوضع سريع  أن  إلى  وبالنظر  التاريخ،  ذلك  في  المتوقعة  االقتصادية  الظروف  مجموعة من 

واحتمال السيناريوهات االقتصادية لتحديد االعتبار تأثير زيادة التقلبات في عوامل االقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية، عند تحديد شدة  
  .الخسائر االئتمانية المتوقعة

  
افتراضات مختلفة للضغوطات مع األخذ في االعتبار جميع معايير النموذج، أي ترجيح احتماالت استخدام  تم إجراء تحليل السيناريو ب

حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض عند التعثر في التعثر في السداد والخسارة في  حدوث  السيناريوهات االقتصادية واحتمالية  
السداد وفترة التعرض. عالوة على ذلك، تم إجراء تقييم شامل لجميع عمالء الشركات يغطي جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك  

مساهمين وما إلى ذلك.  على سبيل المثال ال الحصر الوضع المالي وتوقعات القطاع وهيكل المنشأة وعمق خبرة المنشأة ودعم ال
كل قطاع من القطاعات ضمن إطار المحفظة المالية لديها مجموعة واسعة من العمالء، تتراوح بين العمالء المعرضين لإلصابة  ول

  لذلك.  بالفيروس إلى العمالء الذين لديهم وضع مالي قوي للصمود أمام الركود االقتصادي وقد تم النظر في التعديالت النوعية وفقاً 
  

  أنواع مخاطر االئتمان
  على مبالغ مستحقة القبض وذمم استصناع مدينة والتمويل بالمشاركة وإجارة منتهية بالتمليك والسلم. اً تشتمل عقود التمويل أساس

  
  مبالغ مستحقة القبض 

للمرابح  المرابحات ومن ثم إعادة بيعها بربح  السلعة، والتي تمثل أصل  المعامالت من خالل شراء  المجموعة بتمويل هذه  تقوم 
(المستفيد). إن سعر البيع (التكلفة مضافاً إليها هامش الربح) يعاد سداده على أقساط من قبل المرابح على الفترة المتفق عليها. إن  

أوقات بأصل المرابحات (في حالة التمويل العقاري) وفي أوقات أخرى بمجموعة من الضمانات تضمن  المعامالت مضمونة في  
  التسهيالت المعطاة للعميل. 

  
  ذمم استصناع مدينة 

تتعهد المجموعة بتصنيع (أو إقتناء) سلعة    هوالذي بموجبنهائي  إن االستصناع هو عقد بيع بين المجموعة كبائع والعميل كمشتري  
  للعميل على سعر متفق عليه بين الطرفين عند استكمالها في تاريخ مستقبلي.  وبيعها

  
  المشاركة

من   هي إتفاقيات بين المجموعة والعميل للمساهمة في بعض المشاريع االستثمارية، سواء كانت موجودة أو جديدة، أو ملكية بعض
إما أو العقارات  المشاركة   بشكل دائم  لترتيب  العميلوفقاً  بشراء  تنتهي  التي  بموجب  المتناقصة  الربح  ويتقاسم  بالكامل،  الملكية 

  االتفاقية المبرمة بين الطرفين بينما توزع الخسارة بموجب نسبة أسهمهم في رأس المال أو المشروع. 
  

  إجارة منتهية بالتمليك  
الخاض لمستأجر  للموجود  القانونية  الملكية  نقل  بموجبه  يتم  إيجار  عقد  عقد هذا  نهاية  عند  للمستأجر  بالتمليك  المنتهية  لإلجارة  ع 

  اإلجارة. شريطة أن يتم تسوية جميع أقساط اإلجارة.
  

  السلم  
السلم هو شراء سلعة من أجل التسليم المؤجل مقابل الدفع الفوري وفقاً لشروط محددة أو بيع سلعة من أجل التسليم المؤجل مقابل 

  الدفع الفوري. 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٧ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  (تتمة) إدارة المخاطر   ٢٧
  

  (تتمة) مخاطر اإلئتمان   ج)
  

  التعرضات القصوى لمخاطر اإلئتمان
منها من خالل   التقليل  تأثير  قبل  التمويل اإلسالمية  عقود  نوع  لمخاطر اإلئتمان حسب  القصوى  التعرضات  التالي  الجدول  يبين 

  الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى. استخدام 

 
  الحد األقصى للتعرض 

 لمخاطر اإلئتمان 

  

٢٠٢٢  
  ألف 

 دينار بحريني 

٢٠٢١  
  ألف  

 دينار بحريني 
   

 ١٨٢٬٩٣٤ ١٦٩٬٣١٨ مبالغ مستحقة القبض 
 ١٢٤٬٠٤٠ ٩٠٬٢٧٠  المشاركة

 ١٧٣٬٩٧٦ ٢١٢٬٠٠٢ إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض 
 ٣٦٨٬٥٢٧ ٤٠١٬٥٣٠ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
  ١٠٥٬٢٠٠  ٥٢٬٨٩٧  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

  ٩٬٤٧٢  ٧٬٦٦٨  موجودات أخرى
 ٨٧٬٩٤٥ ٦٨٬٠٤٥ التزامات محتملة وارتباطات 

  ────────  ────────  
  ١٬٠٥٢٬٠٩٤  ١٬٠٠١٬٤٨٢  
  ═════════  ═════════  

  نوعية اإلئتمان حسب فئة عقود التمويل اإلسالمية  
تم عرض   للمجموعة.  الموجودات  جودة  أساس  على  اإلسالمية،  التمويل  عقود  فئة  حسب  اإلئتمان  نوعية  أدناه  الجدول  يوضح 

  :الخسائر االئتمانية المتوقعةاألرصدة بإجمالي 
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١ 

 

  لم يحن موعد 
  إستحقاقها  

  وغير متعثرة  
  ألف 

 دينار بحريني 

 فات موعد 
إستحقاقها  

  منتجة ولكنها 
  ألف 

 دينار بحريني 

  عقود تمويل  
إسالمية  
  متعثرة 

  ألف 
 دينار بحريني 

  المجموع
  ألف 

 دينار بحريني 
     فئة عقود التمويل اإلسالمية 

 ١٩٣٬٧١٧ ٢٤٬٤٠٥ ٥٬٢١٥ ١٦٤٬٠٩٧ مبالغ مستحقة القبض 
 ٩٤٬٣٥٣ ٣٬٥٢٢ ١٬٢١١  ٨٩٬٦٢٠ المشاركة

 ٢١٤٬٨٠٤ ٥٬٧٦٧ ٢٣٤ ٢٠٨٬٨٠٣ مستحق القبض إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 ٥٠٢٬٨٧٤ ٣٣٬٦٩٤ ٦٬٦٦٠ ٤٦٢٬٥٢٠ 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 

  لم يحن موعد 
  إستحقاقها 

  وغير متعثرة 
  ألف  

 دينار بحريني 

 فات موعد 
إستحقاقها 

  ولكنها منتجة 
  ألف  

 دينار بحريني 

  عقود تمويل 
إسالمية 
  متعثرة  

  ألف  
 دينار بحريني 

  المجموع 
  ألف  

 دينار بحريني 
     فئة عقود التمويل اإلسالمية 

 ٢١١٬٥٢٦ ٣١٬٣٣١ ١٠٬٠٣٠ ١٧٠٬١٦٥ مبالغ مستحقة القبض 
 ١٢٧٬٨٨٧ ٤٬٤٢٠ ٣٧٣  ١٢٣٬٠٩٤ المشاركة

 ١٧٧٬٣١٨ ٧٬٠٤٩ ٣٣٢ ١٦٩٬٩٣٧ إجارة مستحق القبض إجارة منتهية بالتمليك ودخل 
 ──────── ───────── ──────── ───────── 

 ٥١٦٬٧٣١ ٤٢٬٨٠٠ ١٠٬٧٣٥ ٤٦٣٬١٩٦ 
 ════════ ═════════ ════════ ═════════ 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٨ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  

  المخاطر (تتمة إدارة    ٢٧
  مخاطر االئتمان (تتمة)    ج)

  

  التحليل الزمني لعقود التمويل اإلسالمية الفائت موعد استحقاقها ولكنها منتجة 
 ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١ 

 

  ٣٠أقل من  
  يوماً 
  ألف  

 دينار بحريني 

  إلى   ٣١ من
  يوماً  ٦٠

  ألف  
 دينار بحريني 

  إلى   ٦١ من
  يوماً  ٩٠

  ألف  
 دينار بحريني 

  المجموع 
  ألف  

 دينار بحريني 
     فئة عقود التمويل اإلسالمية 

 ٥٬٢١٥ ٧٠ ١٬١٢٧ ٤٬٠١٨ مبالغ مستحقة القبض 
 ١٬٢١١ ١٣٨ ٤٧ ١٬٠٢٦ المشاركة 

 ٢٣٤ ٢ ٥ ٢٢٧ إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 ٦٬٦٦٠ ٢١٠ ١٬١٧٩ ٥٬٢٧١ 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 

  ٣٠أقل من 
  يوماً 
  ألف  

 دينار بحريني

  إلى ٣١ من
  يوماً  ٦٠

  ألف  
 دينار بحريني

  إلى ٦١ من
  يوماً  ٩٠

  ألف  
 دينار بحريني

  المجموع 
  ألف  

 دينار بحريني
     فئة عقود التمويل اإلسالمية 

 ١٠٬٠٣٠ ١٬١٤٨ ٢٬١٤٢ ٦٬٧٤٠ مبالغ مستحقة القبض 
 ٣٧٣ ٥٠ ٦٤ ٢٥٩ المشاركة 

 ٣٣٢ - ١١٣ ٢١٩ إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض
 ───────── ───────── ──────── ───────── 
 ١٠٬٧٣٥ ١٬١٩٨ ٢٬٣١٩ ٧٬٢١٨ 
 ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

  التحليل الزمني للتسهيالت المتعثرة  
 ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١ 
 المجموع  سنوات وأكثر  ٣ سنوات  ٣- ١ شهر   ١٢- ٦ أشهر  ٦- ٣ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني 
      

 ٢٤٬٤٠٥ ١١٬٦٧٢ ١٠٬٠٦٩ ١٬٧٩٧ ٨٦٧ مبالغ مستحقة القبض 
 ٣٬٥٢٢ ١٬٦٨٠ ٨٥٨ ٣٠٠ ٦٨٤ المشاركة 

إجارة منتهية بالتمليك ودخل  
 ٥٬٧٦٧ ٣٬٣٣٠ ١٬٦٧٨ ٦٤٦ ١١٣ إجارة مستحق القبض 

 ──────────────────────────── ──────────────────
 ٣٣٬٦٩٤ ١٦٬٦٨٢ ١٢٬٦٠٥ ٢٬٧٤٣ ١٬٦٦٤ 
 ════════════════════════════ ══════════════════

  

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 المجموع  سنوات وأكثر  ٣ سنوات  ٣-١ شهر   ١٢-٦ أشهر  ٦-٣ 

 
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني
      

 ٣١٬٣٣١ ١٣٬٥٣٧ ٦٬٨٨٦ ٢٬١١٠ ٨٬٧٩٨ مبالغ مستحقة القبض 
 ٤٬٤٢٠ ١٬١٧٦ ٢٬١٣١ ٣٥٦ ٧٥٧ المشاركة 

إجارة منتهية بالتمليك ودخل  
 ٧٬٠٤٩ ٢٬٧٠١ ٣٬٠٩١ ١٢٣ ١٬١٣٤ إجارة مستحق القبض 

 ─────────────────────────────────────────────
 ٤٢٬٨٠٠ ١٧٬٤١٤ ١٢٬١٠٨ ٢٬٥٨٩ ١٠٬٦٨٩ 
 ══════════════════════════════════════════════



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٥٩ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  (تتمة)إدارة المخاطر   ٢٧

  

  (تتمة) مخاطر االئتمان    ج) 
االئتماني الداخلي للمجموعة والتصنيف  يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف 

  حسب المرحلة. المبالغ المعروضة هي إجمالي مخصصات الخسائر االئتمانية.
 ٢٠٢٢  

  

  :١المرحلة 
 الخسائر 

االئتمانية المتوقعة  
 ١٢على مدى 

 شهراً 

: ٢المرحلة 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 
العمر غير  

  مضمحلة ائتمانياً 

الخسائر : ٣المرحلة 
االئتمانية المتوقعة  

على مدى العمر 
  المجموع  مضمحلة ائتمانياً 

 
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ألف

  دينار بحريني  
  ───────  ───────  ───────  ───────  
      

 ٣٨٧٬٨٤٨ - ١٣٬٦٨٣ ٣٧٤٬١٦٥ ) ٤ - ١جيدة (

 ٨١٬٣٣٢ - ٢٦٬١١٦ ٥٥٬٢١٦ )٧ - ٥مرضية (

 ٣٣٬٦٩٤ ٣٣٬٦٩٤ - - )١٠ - ٨متعثرة في السداد (
  ───────  ───────  ───────  ───────  
  ٥٠٢٬٨٧٤ ٣٣٬٦٩٤ ٣٩٬٧٩٩ ٤٢٩٬٣٨١ 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

  

 ٢٠٢١  

  

  : ١المرحلة 
 الخسائر  

االئتمانية المتوقعة  
 ١٢على مدى 

 شهراً 

:  ٢المرحلة 
االئتمانية الخسائر  

المتوقعة على مدى  
العمر غير  

  مضمحلة ائتمانياً 

: الخسائر  ٣المرحلة 
االئتمانية المتوقعة  

على مدى العمر  
  المجموع   مضمحلة ائتمانياً 

 
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ألف 

  دينار بحريني  
  ───────  ───────  ───────  ───────  
      

 ٣٧٧٬٠٥٦ - ١٧٬٤٠٦ ٣٥٩٬٦٥٠ ) ٤ - ١(جيدة 

 ٩٦٬٨٧٥ - ٥١٬٤٨٥ ٤٥٬٣٩٠ )٧ - ٥مرضية (

 ٤٢٬٨٠٠ ٤٢٬٨٠٠ - - )١٠ - ٨متعثرة في السداد (
  ───────  ───────  ───────  ───────  
  ٥١٦٬٧٣١ ٤٢٬٨٠٠ ٦٨٬٨٩١ ٤٠٥٬٠٤٠ 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

  تقليل مخاطر اإلئتمان 
للتعرضات المضمونة بالعقارات أو الرهونات األخرى تقوم المجموعة بعمل مراجعة منتظمة ودورية للتأكد من قيمة هذه العقارات والرهونات  
  وتقييمها. وتتم عملية التأكد من قيمة الرهونات من قبل جهة تقييم مستقلة ومؤهلة أو من قبل محلل رهونات في المجموعة. ويتم تحديد عدد

تأكيد هذه الرهونات كجزء من سياسة االئتمان أو االستثمار وعملية الموافقة عليها. وتسمح المجموعة بعملية رهن المركبات والممتلكات  مرات  
عة  المجمو  والمعدات واآلالت والمكائن وغيرها كرهونات مقابل اإلئتمان والمنتجات االستثمارية ولكنها ال تقبل الموجودات القابلة للتلف. ال تقبل

  أي موجودات كرهونات إذا كانت الموجودات عرضة للتقادم. وكما تتأكد المجموعة بأن هذه الموجودات مؤمنة لكي تكون مقبولة كرهن. 
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٦٠ 
  

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  

  (تتمة)إدارة المخاطر   ٢٧
  

  (تتمة) مخاطر االئتمان    ج) 
  

  (تتمة)  اإلئتمانتقليل مخاطر 
  

  الضمانات الواردة أدناه تستقطب إعفاء من متطلبات مالئمة رأس المال: 
  

هامش الجدية (وديعة حسن النية): تأخذ المجموعة هذا النوع من الرهونات في الصفقات التي يتم فيها تقديم وعود تنفيذ غير   )١
بالتنفيذ، فإن المجموعة في هذه الحالة يكون لديها حق الرجوع على هامش  ملزمة من قبل العميل.  فإذا لم يفي العميل بوعده  

الجدية. وتأخذ المجموعة هامش الجدية في بداية العملية ولكن قبل توقيع العقود. ويمثل هامش الجدية ضماناً جزئياً للمجموعة  
مالء بالجزء غير المضمون في حالة إخالل  لتنفيذ العقد من قبل العميل. إن المجموعة تكون لديها الحق في الرجوع إلى الع

   العميل بالتزاماتها.
  

ضمان األطراف األخرى: تكون لدى المجموعة الحق في الرجوع إلى الضامن في حالة إخالل العميل بالتزاماته.  لكي يصبح   )٢
اً على الوفاء، وعندما الضمان رهنا مؤهالً، فإنه يجب أن يكون غير مشروط وغير قابل للنقض. ويجب أن يكون الضامن قادر

   قدم للمجموعة قوائم مالية مدققة موقعة.ييكون ذلك قابال للتطبيق، فعليه أن 
  

  للمجموعة الموجودات األساسية التي تمثل عقد اإليجار: يجب أن تكون الموجودات األساسية ذات قيمة نقدية ويجب أن يكون  )٣
 ً ل وبيعها من أجل استرداد الجزء غير المغطى من قبل العميل في هذه  والوصول إليها وامتالكها ب  حق الرجوع عليها قانونيا

المسألة. وكما يجب أن تكون الموجودات خالية من أي نوع من أنواع الرهن. وفي نفس عقد اإليجار، تمكين العميل بأن يرهن 
ال  تستطيع  ولكي  العقد.  في  األساسية  الموجودات  غير  العمالء  يملكها  أخرى  موجودات  هذه  حيازياً  مثل  اعتبار  مجموعة 

الموجودات موجودات مرهونة، فإنه يجب أن تستوفي جميع شروط الموجودات األساسية بموجب عقد اإليجار. ويجب أن 
تكون قابلة للتنفيذ ويمكن الوصول إليها وبيعها وهي خالية من أي نوع من أنواع الرهن. يجب أن تستخدم قيمة الموجودات 

 بالغ المطلوبة من العمالء. المرهونة فقط لمقاصة الم
  

ويجب إعادة أي مبلغ فائض ناتج عن إغالق الرهن من قبل المجموعة إلى العميل (المديرية الراهنة).  ويجب على المجموعة  
 إجراء عملية تقييم سنوية على األقل للموجودات المرهونة والحفاظ على مستندات كافية تؤيد هذا التقييم. 

 
النقدية الخالية من أية أعباء قانونية لدى الشركات التابعة، وذلك إما على شكل حقوق حاملي حسابات االستثمار أو  الودائع   )٤

 حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية.
 
 صكوك مصنفة أو غير مصنفة صادرة من قبل مؤسسات مالية أو حكومات.  )٥
  

  نوعية االئتمان 
تصنيف   المضمونة  سيتم  وغير  األجل  المتوسطة  األجنبية  العمالت  التزامات  أساس  على  المالية  والمؤسسات  والحكومات  الدول 

الخاصة بها. وهذا يعني انه بالنسبة للحكومات والمؤسسات المالية فإن المخاطر عبر الحدود ستكون أيضاً جزءاً من عملية التصنيف  
ت عبارة عن السقف المحدد لتصنيف المؤسسة المالية. وسيتم تصنيف المؤسسات وستكون عملية تصنيف الدولة في معظم الحاال

على أساس التزاماتها الكبيرة غير المضمونة بالعمالت المحلية المتوسطة األجل وذلك ما لم يكن االئتمان ممنوحاً عبر الحدود أو 
ين سيكون السقف المحدد لتصنيف المؤسسات. وعندما بالعمالت األجنبية. وفي الحالة األخيرة، فان تصنيف الدولة الخاص بالمد

) على مقياس التصنيف ١بالعملة المحلية فإن تصنيف تلك الحكومة هو التصنيف األفضل أي رقم ( ةتكون كافة االئتمانات الممنوح
  يف تلك الدولة.  ولكن إذا اشتمل الدين الممنوح للحكومة على عملة أجنبية، فان التصنيف الخاص بتلك الحكومة هو نفس تصن

  
المستقبلية.  والنظرة  الحالية  السابق واألوضاع  األداء  تقييم  االئتمانية، وهو يعتمد على  للجدارة  إشارة مستقبلية  التصنيف  ويشمل 
البحرين  قبل مصرف  بها/المعتمدة من  المسموح  الخارجية  اإلئتمانية  التقييم  المجموعة فقط مؤسسات  التصنيف، تستخدم  لغرض 

  يتم استخدامها بصورة أساسية للتعرضات المصرفية.  المركزي و
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  

  (تتمة)إدارة المخاطر   ٢٧
  

  (تتمة) مخاطر االئتمان    ج) 
  

  (تتمة)  نوعية االئتمان
وتعتبر الطريقة األساسية لوكاالت التصنيف االئتماني المعروفة نحو التصنيف هو نفس ما تتطلبه السياسات اإلئتمانية للمجموعة  
أي تحليل أساسي شامل لجميع العوامل الكمية والكيفية ذات العالقة التي تهدف إلى تحديد أوجه الضعف الفعلية والمحتملة. وسيتم 

ني للدول والمدينين األفراد. وبدورهم يتم تصنيف المدينين كمؤسسات مالية وشركات وحكومات. ولذا فان تطبيق التصنيف االئتما 
نظام التصنيف االئتماني تصنف المدينين (المصدرين) وليس التصنيفات االئتمانية. وسيقدم تصنيف المدين للبلدان والمدينين األفراد  

ولكن لن يأخذ بعين االعتبار تأثير الضمان المرهون والهيكل، وغيرها في حالة التقصير. بتحديد االحتمال النسبي لالمتناع عن الدفع  
وبالمقابل، فإن تصنيف التسهيالت االئتمانية تجمع بين احتمال االمتناع عن الدفع وحجم الخسارة في حاالت التخلف عن الدفع. ومع 

يفات مدينين فقط (والذي ال يمنع قيام الشركات التابعة داخلياً أيضاً  ذلك، ستكون في البداية السياسة العامة للمجموعة هي وضع تصن
  بتصنيف التسهيالت االئتمانية إذا رغبوا في ذلك).  

  
  المخاطر التشغيلية  د) 

والتسوية  ، والتفاعل مع العمالء، وأساليب الدفع  البنك  ، حدثت تغيرات مختلفة في نموذج عمل١٩  –استجابة لتفشي جائحة كوفيد  
لقد عززت إدارة المجموعة مراقبتها لتحديد   .الرقمية واكتساب العمالء وتنفيذ العقود وإجراء المعامالت مع العمالء وبالنيابة عنهم

أحداث المخاطر الناتجة عن الوضع الحالي والتغيرات التي طرأت على طريقة مزاولة األعمال. وقد أجرى قسم المخاطر التشغيلية  
لة لبيئة الرقابة الحالية والتي تتضمن على ضوابط الفصل الفعال بين الواجبات وإجراءات الوصول والتفويض والتسوية، مراجعة شام

كما في   .وفي حين ال يمكن إلغاء هذه المخاطر  .التدقيق الداخلي لمنع وكشف المخاطراستخدام  وتعليم الموظفين وعمليات التقييم و
التي لم تكن خاضعة بالفعل لعمليات   .جموعة أي مسائل جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيلية، لم يكن لدى الم٢٠٢٢ديسمبر    ٣١

  رقابة فعالة وبالتالي تم تحييدها.
  

الذي يتكون من سبع مجموعات مخاطر رئيسية، ولكنها   ٢تصنف المجموعة أحداث خسارة المخاطر التشغيلية وفقًا لتصنيف بازل  
ً أيض ً تتخذ نهج ا   أدناه:الواردة للفئات السببية  خاصاً  لهذه المخاطر وتولي اهتماماً  سببياً  ا

  
  مخاطر البنية التحتية 

المجموعة ويمكن أن تحدث  قد تتعطل عمليات  للمجموعة.  التحتية  للبنية  يعتبر ذو أهمية قصوى  المعلومات  إن توفر تكنولوجيا 
  مخاطر تشغيلية شديدة. 

  
ولحماية المجموعة من مخاطر البنية التحتية كما هو موضح أعاله، فإنه يجب على المجموعة أن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة  

 من الكوارث الستيعاب هذه المخاطر.معالجة األعمال و/ أو خطة الستمرارية  افي خطة 
  

 مخاطر تكنولوجيا المعلومات 
إن من أهم المخاطر التي تتعرض لها المجموعة في هذا السياق هو عدم مالئمة البرامج وجودة المعدات والدخول غير المصرح به  

 من قبل األطراف األخرى أو الموظفين وغيرها.
  

  طر الموظفين مخا
تجنب منع  . من أجل  )والفساد والجريمة، وما إلى ذلكالداخلي  االحتيال  (الموظفين هي  يتسبب فيها  بأي مخاطر  المخاطر  تتعلق هذه  

أنشأت  لتعامل مع األخطاء. كما لالموظفين والتي تضمن وسائل بناءة  ثقافة مؤسسية وقوع هذه المخاطر، قامت المجموعة بصياغة 
وإنشاء عمليات رقابة داخلية مستقلة. وعالوة على  الهامة  العمليات  األعمال التجارية وفي جميع  للسلطات    معتمداً يضاً  تفوالمجموعة  
تدريب  إجراءات  وضعت  للهيكل التنظيمي من حيث الفصل بين الوظائف، وكذلك  إجراءات  بالفعل  المجموعة  وضعت  ذلك، فقد  

 .وااللتزام بالمعايير المطلوبة ألخالقيات العملكفاءة الموظفين متنوعة لتحسين 
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
 ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  

    ستثماروالمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االتركز الموجودات   ٢٨
  

 فيما يلي التوزيع حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي:  
  

  ة ثانوي ومضاربةمطلوبات   الموجودات 
حقوق حاملي حسابات  

 ستثماراال
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني
اإلقليم 

       الجغرافي 
الشرق  
 ٣٤٦٬٤٥٣ ٤٠٧٬٨٣١ ١١٥٬٣٨٦ ٨١٬٥٤١ ٥٧٩٬٠٩٨ ٦٢١٬٩٠٦ األوسط 
 - - ٧٨٠ ٧٣٤ ١٦٬٤٧٢ ٤٬٠٨١ أوروبا

 ٢٨٥٬٣٩٩ ٢٤٩٬٠٤٠ ١٤٥٬٣٩٨ ١١١٬٠٣٣ ٤٥٧٬٢٧٠ ٣٨٧٬٣٨٥ آسيا
 ٧١٬٤١٠ ٦٤٬٣١٩ ١٢٬٠٥٣ ١١٬٦٤٢ ٢٦٬٦٧٩ ١٣٬٠٤٤ أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 ٧٠٣٬٢٦٢ ٧٢١٬١٩٠ ٢٧٣٬٦١٧ ١٬٠٢٦٬٤١١٬٠٧٩٬٥١٢٠٤٬٩٥٠ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════════════ 

  
  

 ستثمار حقوق حاملي حسابات اال  ة ثانوي ومضاربةمطلوبات   الموجودات 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
  ألف  

 دينار بحريني 
  ألف  

 دينار بحريني
       القطاع الصناعي 
 ٥٧٬٠٣٩ ٣٢٬٢٦٤ ٢٨٬٥٢٢ ١٥٬٥١٨ ١٣٢٬١٦٩ ٨١٬٥٣٩ تجاري وتصنيعي 
بنوك ومؤسسات  

 ٢٢٥٬٢٩٠ ٢٥٤٬٧٩٦ ٩٠٬٧٤٤ ٧٧٬٤٦٤ ٣٣٧٬٥٢٩ ١٢٠٬٧١٣ مالية
  ٦٬٠٤٨   ٧٬٦٤١   ٣٬٠٥٦   ٣٬١٣٣   ٢٩٬٨٢٦   ٣٩٬٧٥٨  إنشائي

   ٣٠٬١٣٣    ١١٦٬٠١١    ١٬١٥٥    ٥٣٧    ٢٤٢٬١٤١    ٣٩٦٬٢٣٦   حكومة 

   ٢٥٤٬٣٠٣    ١٨٦٬٦٠٦    ٥٧٬٠١٣    ٤٠٬١٧٢   ٢٣٠٬٢٠٣    ٢٦٩٬٠٢٢   مستهلك 
الزراعة والصيد  

   ١٬٦٠٠    ٩٤٥    ٧٬٣٩٦    ٣٬٦٦٨    ٢٬٠٠٩    ٣١٬٤١٢   والحراجة 

  ١٢٨٬٨٤٩   ١٢٢٬٩٢٧   ٨٥٬٧٣١  ٦٤٬٤٥٨ ١٠٥٬٦٤٢  ٨٧٬٧٣٦ أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 
 ٧٠٣٬٢٦٢ ٧٢١٬١٩٠ ٢٧٣٬٦١٧ ١٬٠٧٩٬٥١٢٠٤٬٩٥٠ ١٬٠٢٦٬٤١٦ 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٢٩

  

على هذه البيانات المالية. ومع ذلك ، فإن بعض األدوات من نوع حقوق   ٧تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات في اإليضاح  
الطبيعة غير المتوقعة لتدفقاتها النقدية المستقبلية الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي يتم إدراجها بالتكلفة ، بسبب  

  وعدم وجود طرق أخرى مناسبة للوصول إلى قيمة عادلة موثوقة لهذه االستثمارات. 
  

القيمة العادلة هي السعر الذي تتم عنده معاملة منظمة لبيع أصل أو تحويل التزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في 
يدين  ظل ظروف   أو  والذي يحتفظ باألصل  السوق  القياس من منظور مشارك في  تاريخ  الخروج في  الحالية (أي سعر  السوق 

  بااللتزام).
  يتم تحديد القيمة العادلة لكل أصل مالي على حدة وفقًا لسياسات التقييم الموضحة أدناه: 

حديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الشراء  بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في أسواق مالية منظمة ، يتم ت  )أ(
  المدرجة في السوق السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. 

بالنسبة لالستثمارات غير المسعرة ، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى معامالت البيع والشراء الهامة الحديثة مع    (ب)
التنفيذ. في حالة عدم استكمال المعامالت الهامة الحديثة أو أنها قيد التنفيذ   أطراف أخرى والتي إما أن تكون مكتملة أو قيد

، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لالستثمارات المماثلة. بالنسبة لآلخرين ، تستند القيمة العادلة  
 ة أو طرق التقييم األخرى ذات الصلة.على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدر

الحالية    ج)( القيمة  إلى صافي  العادلة  القيمة  تستند   ، للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  نقدية  تدفقات  لها  التي  لالستثمارات  بالنسبة 
ال ذات  لالستثمارات  الحالية  الربح  باستخدام معدالت  المجموعة  تحددها  التي  المقدرة  المستقبلية  النقدية  شروط  للتدفقات 

 وخصائص المخاطر المماثلة. 
 تسلسل هرمي لتقنيات التقييم بناًء على ما إذا كانت مدخالت أساليب التقييم هذه يمكن مالحظتها أو عدم مالحظتها.

تعكس المدخالت التي يمكن مالحظتها بيانات السوق التي تم الحصول عليها من مصادر مستقلة ؛ تعكس المدخالت غير الملحوظة  
 السوق للمجموعة.  افتراضات

 لقد أنشأ هذان النوعان من المدخالت التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة: 
 

  : األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛١المستوى 
مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة  : التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع ٢المستوى 

  مباشرة أو غير مباشرة؛ و 
: التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن ٣المستوى 

  مالحظتها في السوق. 
  

تخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها. تأخذ المجموعة في االعتبار أسعار السوق يتطلب هذا التسلسل الهرمي اس
  .ذات الصلة والتي يمكن مالحظتها في تقييماتها حيثما أمكن ذلك



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٦٤ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  

  

  معلومات قطاعات األعمال   ٣٠
  

قطاعات األعمال فيما يتعلق بالقطاعات الجغرافية للمجموعة. تعتمد القطاعات الجغرافية على موقع الوحدات يتم عرض معلومات 
  المسئولة عن تسجيل المعامالت وعكس الطريقة التي يتم فيها تقييم المعلومات المالية من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

  

هما الشرق األوسط ودول آسيا األخرى، تتضمن دول  الى قطاعين جغرافيين    ألغراض إعداد التقارير المالية، تم تقسيم المجموعة
  آسيا األخرى بشكل رئيسي على عمليات فروع باكستان.

  

تعتمد النتائج المسجلة للقطاعات الجغرافية على أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية للمجموعة. والسياسات المحاسبية للقطاعات  
. تتم المعامالت بين القطاعات ٢المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما هو موضح في اإليضاح رقم  هي نفسها  

 بأسعار السوق التقديرية دون شروط تفضيلية.
  

  :للمجموعة فيما يلي نتائج قطاعات األعمال

 

  الشرق األوسط
───────────────

─── 

  دول آسيا األخرى 
────────────────

─── 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
 ألف 

 دينار بحريني 
 ألف  

 دينار بحريني 
     

 ٤٦٤٬٦١١ ٣٨٧٬٦٦٦ ٦١٤٬٩٠٨ ٦٣٨٬٧٥٠ الموجودات
 ══════════════════════════════ 

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
 ٤٣٠٬١١٤ ٣٥٨٬٤٥١ ٥٤٦٬٧٦٥ ٥٦٧٬٦٨٩ ومضاربة ثانوي 

 ══════════════════════════════ 
 ١٩٬٧٢١ ١٨٬٦٤١ ١٨٬٩٥٦ ١٨٬٣٦٧ مجموع الدخل

 ══════════════════════════════ 
 ) ١٢٬٧٣٣( (١١٬٧٢١) ) ١٤٬٦٤٥( ) ١٥٬٠٥٨( مجموع المصروفات التشغيلية 

 ══════════════════════════════ 
 ٦٬٩٨٨ ٦٬٩٢٠ ٤٬٣١١ ٣٬٣٠٩ صافي الدخل التشغيلي

 ══════════════════════════════ 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة / مخصص االضمحالل  

 ) ٤٬٦٦٠( (١٬٧٢٥) ) ١٬٨٧٦( ) ٤٧٧( صافي واسترداد مبالغ مشطوبة   -
 ══════════════════════════════ 

 )١٥( (١٬٨٢٩) - - الضرائب 
 ══════════════════════════════ 

 ٢٬٣١٣ ٣٬٣٦٦ ٢٬٤٣٥ ٢٬٨٣٢ الدخل للسنة 
 ══════════════════════════════ 
  

  الواجبات االجتماعية   ٣١
  

  .  أدت المجموعة مسئولياتها االجتماعية وذلك من خالل تبرعاتها لألعمال والمؤسسات الخيرية
  
 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٦٥ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١في 

  

  نسبة التمويل المستقر ومنهجية الحساب متطلبات صافي    ٣٣
  

المركزي  السيولة الصادرة عن مصرف البحرين  إدارة مخاطر  المستقر وفقًا إلرشادات وحدة  التمويل  يتم احتساب نسبة صافي 
بة  ٪. نس١٠٠. الحد األدنى لنسبة صافي التمويل المستقر وفقًا لمصرف البحرين المركزي هو  ٢٠١٩وتسري اعتباًرا من ديسمبر  

 ٪. ١٩٥٫٥٥هي  ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١صافي التمويل المستقر الموحدة للمجموعة كما في 
  

 :حساب نسبة صافي التمويل المستقر (كنسبة مئوية) على النحو التالي ينبغي
  

  القيم غير الموزونة (أي قبل تطبيق العوامل ذات الصلة)   

 البند 
تاريخ استحقاق  

 غير محدد 
  أقل من

 أشهر   ٦ 

  ٦أكثر من 
أشهر وأقل من  

 سنة واحدة 
أكثر من سنة  

 واحدة 
مجموع القيم  

  الموزونة 

  
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
  ألف 

 دينار بحريني 
            التمويل المستقر المتاح: 

 ٩٠٬٠٤٣ ١٬٩٨٥ -   -   ٨٨٬٠٥٨ رأس المال: 
  ٨٨٬٠٥٨ -  -   -    ٨٨٬٠٥٨ رأس المال التنظيمي 

 ١٬٩٨٥ ١٬٩٨٥  -  -  - أدوات رأسمالية أخرى  
ودائع األفراد وودائع عمالء  

 ٣٢٦٬٥٣٥ ٢٬٠٥٨ ١١٬٨٩٨ ٣٤٨٬٣٤٨ -   الشركات الصغيرة: 
  ٤٬٨٣٨ - - ٥٬٠٩٢ -    ودائع مستقرة  

  ٣٢١٬٦٩٧  ٢٬٠٥٨  ١١٬٨٩٨  ٣٤٣٬٢٥٦  -   ودائع أقل استقراراً  
            

  ١٠٨٬٦٣٨  ٤٬٩٣٦  ٣٩٬٥٧٣  ٤١٤٬٣٢٨  -   تمويل بالجملة: 
  -  -    -    -    -    الودائع التشغيلية

  ١٠٨٬٦٣٨  ٤٬٩٣٦  ٣٩٬٥٧٣  ٤١٤٬٣٢٨  -    تمويل بالجملة آخر 
            

  ٤٣٬١٩٣  ٤٣٬١٩٣  -    -    -    مطلوبات أخرى: 
صافي نسبة التمويل المستقر  

اللتزامات عقود التحوط المتوافقة  
  -    -    -    -    -    مع الشريعة اإلسالمية 

المطلوبات األخرى غير  جميع 
المدرجة ضمن الفئات المذكورة  

  ٤٣٬١٩٣  ٤٣٬١٩٣  -    -    -    أعاله
 ────────────────────────────────────────

  ٥٦٨٬٤٠٩ ٥٢٬١٧٢ ٥١٬٤٧١ ٧٦٢٬٦٧٦ ٨٨٬٠٥٨ مجموع التمويل المستقر المتاح 
 ════════════════════════════════════════

         التمويل المستقر المطلوب: 
مجموع صافي نسبة التمويل المستقر  

  ٢٧٬٦٩٥  ٩٬٦٣٢  -  -    ٣٣١٬٨٣٢ لألصول السائلة عالية الجودة  
ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات  
  -    -    -    -    -    مالية أخرى ألغراض تشغيلية  

التمويالت والصكوك / األوراق            
 - -  -    -    -   المالية المنتجة:  

التمويالت المنتجة للمؤسسات المالية  
المضمونة باألصول السائلة عالية  

  -    -    -    -    -      ١الجودة حسب المستوى 
التمويالت المنتجة للمؤسسات المالية  
المضمونة باألصول السائلة عالية  

  ١الجودة بغير المستوى 
والتمويالت المنتجة غير المضمونة  

 ١٩٬٣٣٦ ١٢٬٧٦١  -  ٤٣٬٨٣١  -    للمؤسسات المالية 



  بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة)

٦٦ 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١في 

  

  (تتمة)  متطلبات صافي نسبة التمويل المستقر ومنهجية الحساب  ٣٣
  

  العوامل ذات الصلة) القيم غير الموزونة (أي قبل تطبيق    

 البند 
تاريخ استحقاق  

 غير محدد 
  أقل من

 أشهر   ٦ 

  ٦أكثر من 
أشهر وأقل من  

 سنة واحدة 
أكثر من سنة  

 واحدة 
مجموع القيم  

  الموزونة 

 

  ألف 
 دينار بحريني 

  ألف 
 دينار بحريني 

  ألف 
 دينار بحريني 

  ألف 
 دينار بحريني 

  ألف 
 دينار بحريني 

الشركات غير التمويالت المنتجة لعمالء 
المالية والتمويالت لعمالء األفراد  
والشركات الصغيرة والتمويالت  

للحكومات والبنوك المركزية  
ومؤسسات القطاع الخاص، ومنها  

  ٥١٬٨٢٤  -  ٢١٬٣٩٧  ٨٢٬٢٥١  -  تمويالت: 
 ٪٣٥بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 

وفقاً لتوجيهات نسبة كفاية رأس المال  
البحرين  الصادر عن مصرف 

  -  -  -  -  -  المركزي
            

تمويالت الرهن العقاري المنتجة، ومنها 
            تمويالت: 

 ٪٣٥بوزن مخاطر أقل من أو يساوي 
وفقاً لتوجيهات نسبة كفاية رأس المال  

الصادر عن مصرف البحرين  
  ٧١٬٠٠٨  ١٠٩٬٢٤٤  -  -  -  المركزي

األوراق المالية / الصكوك غير المتعثرة  
السداد وال تعتبر مؤهلة كأصول  في 

سائلة عالية الجودة، بما في ذلك األسهم 
  ١٢٬٩٨٨  ١٢٬٩٨٨  -  -  -  المتداولة في البورصة 

            
            موجودات أخرى: 

 - -  -  -  - السلع المتداولة الفعلية، بما في ذلك الذهب
الموجودات التي تم تسجليها كهامش  
مبدئي لعقود التحوط المتوافقة مع  

الشريعة اإلسالمية والمساهمات في  
 - -  -  -  -  ) CCPs(صناديق متعثرة في السداد 

صافي نسبة التمويل المستقر موجودات 
  ٤٩٬٩١٤  -  -  -  ٤٩٬٩١٤  التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

المستقر اللتزامات صافي نسبة التمويل 
عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة  

اإلسالمية قبل خصم أوجه تباين  
  -  -  -  -  -  الهامش المسجل 

جميع الموجودات األخرى غير المدرجة 
  ٥٤٬٩٥٣  -  -  -  ٥٤٬٩٥٣  ضمن الفئات المذكورة أعاله 

  ٢٬٩٥٣  -  -  -  ٥٩٬٠٦٩  البنود غير المدرجة في الميزانية  
 ───────────── ────── ─────── ─────── 

  ٢٩٠٬٦٧١  ١٤٤٬٦٢٥  ٢١٬٣٩٧  ١٢٦٬٠٨٢ ٤٩٥٬٧٦٨ مجموع التمويل المستقر المطلوب  
 ═════════════ ══════ ═══════ ═══════ 
      

  ٪ ١٩٥٫٥٥          نسبة صافي التمويل المستقر (%) 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

  

 مقارنة أرقام   ٣٣
المجموعة ، تم إعادة تصنيف االستثمارات البالغة   المالية الموحدة لهذه  البيانات  ديسمبر   ٣١مليون دوالر أمريكي في    ٣٩٠في 

من "استثمارات من نوع الدين مدرجة بالتكلفة المطفأة" إلى "استثمار من نوع الدين مدرج بالقيمة العادلة من خالل حقوق   ٢٠٢١
" استثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة "التي أصبحت    ٣٣االمتثال لمعيار المحاسبة المالية رقم  الملكية" من أجل  

. لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير جوهري على صافي الدخل المعلن سابقًا أو حقوق ٢٠٢١يناير    ١سارية المفعول اعتباًرا من  
 الملكية.




